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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
1.1.

Zakres Kontraktu

1.1.1. Wstęp.
Zakres robót objętych Kontraktem stanowi zaprojektowanie i budowę zbiornika
magazynowego wody uzdatnionej na ternie Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika na
wody popłuczne w miejscowości Brzyków, gm. Widawa.

1.1.2. Spodziewane efekty inwestycji.
Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu życia ludności poprzez
zwiększenie dostępności wody do picia i poprawę jej jakości. Program przyczyni się do osiągnięcia na
obszarze objętym wnioskiem standardów i norm europejskich określonych w następujących aktach
prawnych Unii Europejskiej:
•
Dyrektywa 981831WE dotycząca jakości wody pitnej.
Program przyczyni się do realizacji priorytetów ochrony środowiska wyrażonych w II
Polityce Ekologicznej Państwa i Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa oraz osiągnięcia
zdolności do sprostania wymogom członkostwa w Unii Europejskiej.
Jakość uzdatnionej wody musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. z późniejszymi zmianami „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

1.1.3. Gwarancje.
W ramach niniejszego Kontraktu ustala się następujący Wykaz Gwarancji:
Parametr
Wartość
Termin
/ Jednostka
Gwarancji
Okres Zgłaszania Wad
Miesiące
12
Gwarancja na urządzenia
Miesiące
36
Czas usunięć wad lub uszkodzeń1

Godziny

do 48

Odstępstwa /
Tolerancja
-

1.1.4. Zakres przedmiotu zamówienia.
(A) Prace projektowe.
Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w języku kontraktowym obejmujące co najmniej:
• Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązujących w
Polsce ustaw: Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. zmianami, Prawo Wodne oraz Prawo
Górnicze i Geologiczne.
• Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zmianę decyzji pozwolenia na budowę dla robót
budowlanych polegających na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody Dzierzbice, oraz na
wyposażeniu odwiertu Ujęcia Wody w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w
Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. zmianami, Prawo Wodne oraz Prawo
Górnicze i Geologiczne z późń. zmianami.
•

Dokumentacje wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze
stanowić będą uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji.
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty techniczne wykonawcze

Wykonawca usunie wady lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od Powiadomienia lub innym terminie
uzgodnionym z Zamawiającym
1
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sporządzone będą oddzielnie dla każdego zadania,
Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych,
Inwentaryzację Zieleni w obszarze prowadzonych robót,
Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i
obiektów,
Operat wodnoprawny porealizacyjny,
Pozwolenie wodnoprawne porealizacyjne,
Instrukcje rozruchu Stacji Uzdatniania Wody
Dokumentację Techniczno Ruchową wszystkich zamontowanych urządzeń
Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP,
Instrukcję eksploatacji wszystkich zamontowanych urządzeń,
Instrukcję współpracy z Zakładem Energetycznym,
Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu
na użytkowanie,
Wszelkie inne dokumenty i opracowania do zaprojektowania, wykonania i odbioru robót i
przekazania inwestycji do eksploatacji

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania
wszelkich ww. dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. warunki
zabudowy, pozwolenia na budowę, zgłoszenia, uzgodnienia itp.).
Badania i analizy uzupełniające.
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia.
Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej.
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na
jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który
odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie
spełnia wymagań Kontraktu.
Uzgodnienia i decyzje administracyjne.
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do Użytkowania (w tym m in. uzgodnienie z Zespołem
Uzgodnień Dokumentacji Projektowej lub inną jednostką koordynującą dokumentacje zgodnie z
obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z zarządem dróg kołowych i szynowych, z wojewódzkim
zarządem melioracji wodnych, uzgodnienia ze UG, uzgodnienia z właścicielami posesji dla których
projektowane będą przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, itp.)
Mapy do celów projektowych.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów
projektowych na obszary objęte Kontraktem.
Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, uzgodnienia dokumentacji, nadzory
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właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym
gazowni, energetyki, telekomunikacji, sieci wod-kan. itp.)
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności
Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.
Dokumenty Zamawiającego.
Przedstawione w PFU dokumentacje – tj. koncepcje i badania są tylko materiałem
wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w
skład Kontraktu.
Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych koncepcji w
przypadkach szczególnych, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami
zainteresowanymi.
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, poprzez
wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic i spadków kanałów, dobór
urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych i innych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W
przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków,
zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.
Przedstawione w punktach 1.4 PFU przedmiary robót i ilości urządzeń są wielkościami
szacunkowymi. Ostateczne długości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku
rozbieżności w jakości jak i ilości sieci Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego
wynagrodzenia.
Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres rzeczowy objęty dokumentacjami załączonymi w niniejszym PFU (w tym: planami sytuacyjnymi z
koncepcji z naniesionymi trasami sieci i przyłączy, mapami zasadniczymi, warunkami i opiniami
technicznymi) i tym samym umożliwić budowę SUW oraz istniejących ujęć głębinowych.
Zamawiający nie rozpoczął wykonywania dokumentacji projektowej.
Wizytacja terenu budowy.
Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę.
Dokumentacja fotograficzna.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia
winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego poprzez
uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być
przekazana Inżynierowi i Zamawiającemu na nośniku CD. Zdjęcia należy dostarczyć w formie
plików *jpg
Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do
stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu.
(B) Zakres robót budowlanych.
Budowa Zbiornika Magazynowego Wody Uzdatnionej na ternie Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowości Brzyków, gm. Widawa należy prowadzić wykonując urządzenia niezbędne dla
uzyskania zakładanych efektów ilościowych i jakościowych. Przewiduje się, że zostaną wykonane:
• Sieci międzyobiektowe – przyłącza technologiczne;
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•
•

Budowę zbiorników wody czystej o pojemności 150 m3 (1 szt.);
Zasilanie elektryczne i AKPiA – pomiar poziomu, włączenie w istniejący układ automatyki SUW;
(C) Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi Próby Końcowe, zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. Wykona także inne zobowiązania konieczne
do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposaży obiekt w
urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu
wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także
kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających
oznakowania.
(D) Serwis.
Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aż do końca Okresu Usuwania Wad
(umowa serwisowa w ramach Kontraktu) oraz serwis pogwarancyjny (po zakończeniu Kontraktu).
Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie
Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie Usuwania Wad pokrywa
Wykonawca.

1.2.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.2.1. Opis SUW Brzyków
Stacja będzie obiektem bezobsługowym z pełną automatyką procesów technologicznych,
zapewniającą uzyskanie wody pitnej o jakości odpowiadającej obowiązującym w tym zakresie
rozporządzeniom.
Zakładając obecny jak i perspektywiczny wzrost zapotrzebowania na wodę oraz z informacji
uzyskanych od Inwestora zakłada się budowę nowego zbiornika magazynowego wody
uzdatnionej o poj. 150 m3.
Budowa przedmiotowego zbiornika zabezpieczy ciągłość dostaw wody odbiorcą w czasie
szczytowych rozbiorów oraz będzie stanowić zapas wody p.poż..
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1.2.2. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia
1.2.2.1.

Ocena stanu technicznego systemu pobierania i uzdatniania wody

Stan techniczny istniejącej SUW Brzyków nie posiada rezerw technologicznych niezbędnych
na okres zwiększonego rozbioru wody. Stan techniczny istniejącego zbiornika magazynowego
kwalifikuje go do rozbiórki a jego pojemność nie pokrywa zapotrzebowania odbiorców .
Jakość wody ujmowana ze studni jest nie adekwatna do obecnie wymaganych standardów.
Obecny system uzdatniania wody jest skuteczny i pozwala na osiągnięcie parametrów wody
uzdatnionej zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

1.2.2.2.

Opis niedoborów jakościowych i ilościowych.

Niedobory jakościowe
W okresach maksymalnych dobowych rozbiorów odczuwa się niedobory wody uzdatnionej.
Należy zatem rozebrać istniejący wyeksploatowany zbiornik magazynowy wody i zastąpić go nowym o
zwiększonej pojemności.
W związku z powyższym obok istniejącego kompletnego budynku technologicznego
zaprojektować należy jeden nowy nadziemny zbiorniki stalowy wody uzdatnionej o pojemności min.
150 m3 .

1.2.3. Działania zaradcze poprawiające niedobory jakościowe i ilościowe
Naprawa lub konserwacja urządzeń wchodzących w skład rozpatrywanego systemu
wodociągowego ze względu na ich wiek oraz ograniczone parametry techniczne nie wpłynie istotnie na
polepszenie jakości i zwiększenie ilości wody podawanej do sieci. Jedynym rozwiązaniem dającym
widoczne korzyści jest budowa nowego zbiornika na Stacji Uzdatniania Wody w m. Brzyków i
włączenia go w ciąg technologiczny .

1.2.4. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamówienia
1.2.4.1.

Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu.

Stacja Uzdatniania Wody i Ujęcie Wody zlokalizowane są na terenie działki nr 440 w
miejscowości Brzyków.
W ich skład wchodzą:
•
•
•

Budynek SUW,
Ujęcie wody;
Zbiornik wody czystej,

Stacja Uzdatniania Wody i Ujęcia Wody zlokalizowana jest w terenie o umiarkowanej i niskiej
zabudowie.

1.2.4.2.

Warunki prowadzenia prac budowlano-montażowych.

By-passy
Na czas prowadzenia prac przy budowie zbiornika w razie konieczności należy stosować
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by-passy w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody.
Włączenia
Wszelkie włączenia do instalacji należy uzgodnić z operatorem SUW.

1.2.4.3.

Zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci.

Warunki techniczne dla odprowadzenia wód technologicznych i ścieków sanitarnych
należy uzgodnić z Inwestorem, zaprojektować zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi
oraz uzyskać niezbędne decyzje np. na odprowadzenie ścieków technologicznych ze spustów
lub przelewów awaryjnych.
Stacja nie jest podłączana do sieci ciepłowniczej i gazowej.
Obiekt jest zasilony z sieci elektroenergetycznej.

1.2.5. Dostępność Placu Budowy.
Wszelkie
roboty
przygotowawcze,
tymczasowe,
budowlane,
montażowe,
wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej
opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych
wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną
dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca
uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje
Roboty według pozyskanych informacji.
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych odcinków z
funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika. W tym celu Inżynier będzie występował na
piśmie do odpowiedniej jednostki Inwestora. Pisma te powinny być przedłożone właściwej
jednostce, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można
będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu
terminu ich realizacji.

1.2.6. Zaplecze Placu Budowy.
Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu
budowy, zasilania w media, tymczasowych składowisk materiałów itp.
Elementy te Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny
koszt w ramach ceny Kontraktowej.

1.2.7. Rozpoczęcie robót.
Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów
Wykonawcy w trybie opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Kontraktu.

1.2.8. Zajęcia pasa drogowego.
Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót,
wyliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwymi terenowo dla miejsca wykonywania
Robót ponosi Wykonawca.

1.2.9. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym.
Opłaty za umieszczenie ewentualnych obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający.
_________________________________________________________________________________________________
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1.2.10.Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a)

b)
c)
d)
e)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami (w tym: np.
Powiatowym Wydziałem Komunikacji, Zarządem Dróg Wojewódzkich, Powiatowym
Zarządem Dróg, Gminnym Zarządem Dróg, Dyrekcją PKP) Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnień wynikających z postępu Robót,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań, drenażu, konstrukcji pod torami PKP itp.,
tymczasową przebudowę urządzeń infrastruktury (w tym infrastruktury oraz istniejącej
kanalizacji sanitarnej).

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów, konstrukcji tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:
a)

oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,

b)

opłaty/dzierżawy terenu,

c)

utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów, konstrukcji tymczasowych, przebudów i organizacji ruchu
obejmuje:
a)

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

b)

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

1.2.11.

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać
zabezpieczenie terenu budowy:
a)
dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze,
znaki itp.),
b)

utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,

c)

usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót Koszty zabezpieczeń i
oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.2.12.

Wycinka drzew.

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zinwentaryzuje na własny
Koszt drzewa i krzewy na terenie SUW.
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji
Projektowej z Zamawiającym wszystkich kolizji projektowanej inwestycji z drzewami. Wykonawca winien projektować w sposób unikający kolizji z drzewami, a ich wycinkę traktować jako
ostateczność, nie posiadającą innych racjonalnych rozwiązań.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewów.
Wykonawca uzyska decyzje administracyjne dotyczące wycinek lub przesądzeń oraz na
swój Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek lub przesadzeń drzew i krzewów wraz z
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usunięciem karp
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki.
W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w porozumieniu z
Inżynierem podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania.
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieść materiał z wycinki na odległość do 5
km w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z kosztami załadunku i rozładunku.
Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający.

1.3.

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.

1.3.1. Ogólne wymagania projektowe
Przy projektowaniu budowy zbiornika magazynowego wody należy przyjąć następujące
wymagania ogólne:
• rozwiązania projektowe winny uwzględniać ciągłość pracy systemu wodociągowego, a
przerwy w ruchu nie mogą przekraczać 8 godzin /w trakcie realizacji/w godzinach nocnych,
• proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję,
• proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością
pracy oraz wysokim standardem wykonania.

1.3.1.1.

Rurociągi technologiczne i armatura

•

Wykonanie wszystkich rurociągów technologicznych wewnętrznych ze stali
kwasoodpornej gat. min. 1.4404: w obiektach – łączonych na kołnierze,

•

Jako armaturę odcinająco-regulacyjną manewrową przewiduje się zasuwy
klinowe długie do zabudowy międzykołnierzowej, z miękkim uszczelnieniem, z
napędem ręcznym.

1.3.2. Wymagania elektryczne

1.4.

Zbiorniki wody czystej (1 szt.)

1.4.1. Wymagania technologiczne
• wykonać budowę rurociągów czerpnych, zasilających oraz spustowych i przelewowych w
zbiorniku tak aby uzyskać możliwości maksymalnego obniżenia zwierciadła wody przez pompy
II° (sieciowe),
• zamontować nowe zasuwy na rurociągach ;

1.4.2. Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne
W związku z koniecznością zapewnienia zapasu wody na szczytowe rozbiory zakłada się
budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 150 m3.
Zbiornik wyposażyć w komin wentylacyjny, włazy rewizyjne, drabinę zewnętrzną
i
wewnętrzną. Króćce kołnierzowe znajdujące się w dnie zbiornika wykonać na ciśnienie
min. 1,00 MPa. Płaszcz zbiornika ze stali węglowej gat. S235#5. Całość konstrukcji
zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez:
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- ściany wewnętrzne malowane zestawem farb przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną
posiadających atest PZH;
- ściany zewnętrzne zestawem farb odpornych na warunki atmosferyczne i klimatyczne.
Wymaga się aby materiał zbiornika został odpowiednio zabezpieczony zestawami farb u
Producenta na hali produkcyjnej, a na budowie uzupełnione zostaną jedynie fragmenty
płaszcza podlegające obróbce spawania.
Projektowany zbiornik dostosować wymiarami i użytymi materiałami do istniejącego
fundamentu zbiornika przeznaczonego do rozbiórki, bądź zlokalizować w nowym miejscu.
W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego płyty fundamentowej należy ją
rozebrać i wykonać nowy fundament pod zaprojektowany zbiornik.

Budowa zbiornika składa się z następujących elementów:
Płaszcza wewnętrznego o kształcie walca pionowego ze stożkowym dachem oraz
płaskim dnem. Konstrukcja wykonana z konstrukcyjnej stali węglowej gat. S235.
Izolacji termicznej z wełny mineralnej grubości 100 mm od zewnątrz zabezpieczonej
płaszczem zewnętrznym wykonanym z blachy trapezowej T20x0,5, 1040; 0,50 PS
elewacja pokryta farbą o długotrwałej żywotności np. RAL 5010.
Osprzęt instalacyjny
Zbiornik wyposażony w cztery króćce połączeniowe kołnierzowe:
króciec zalewowy ;
króciec spustowy ;
króciec przelewowy ;
króciec ssawny ;
Średnice rurociągów dobierze projektant na etapie sporządzania projektu budowlanego.
Parametry zbiornika
Ciśnienie robocze – zbiornik bezciśnieniowy (otwarty) – maksymalne ciśnienie wynikające
z parcia hydrostatycznego i uśrednionych warunków środowiskowych:
• Temperatura robocza + 50°C
• Ciśnienie próbne – hydrostatyczne 10000 mm H2O
• Masa całkowita zbiornika – około 7970 kg
• Pojemność przestrzeni wewnętrznej zbiornika:
➢
Całkowita – 175 m3
➢
Czynna – 150 m3
Technologia wytwarzania zbiornika
Zbiornik wytworzony zostanie zgodnie z posiadaną przez Wytwórcę technologią, która
musi gwarantować w gotowym wyrobie własności mechaniczne i użytkowe nie mniejsze
niż własności wytrzymałościowe materiału, z którego zostanie wytworzony, wg
dokumentacji warsztatowej.
Materiały podstawowe i pomocnicze
• Stal węglowa niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia wg. PN-EN-10025-2
w gat. S235JR
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• Kątownik stanowiący wzmocnienia połączeń płaszcza walcowatego z dachem również
wg. PN-EN-10025-2 w gat. S235JR
Barierki
Barierki ochronne wykonać z rury stalowej ocynkowanej o średnicy zewnętrznej 51 mm i
grubości ścianki 4 mm. Barierki wykonać na 1/4 obwodu. Barierki montować za pomocą
kotew. Grubość warstwy ocynku 70 m.
Drabina
Drabinę zewnętrzną wykonać ze stali ocynkowanej. Szerokość drabiny powinna wynosić
50 cm, odstępy między szczeblami 30 cm, a odległość od ściany 15 cm. Drabinę
wyposażyć w obręcze ochronne. Zastosować stopnie antypoślizgowe. Grubość warstwy
ocynku 70 m.
Drabinę wewnętrzną wykonać ze stali nierdzewnej gat. 1.4404;
Właz
Właz rewizyjny o wymiarach 700x800 mm wykonać ze stali gat. 1.4404. Właz izolować
termicznie. Pokrywa z blachy 2,50 mm, blokada uniemożliwiająca samoczynne
zamknięcie, zamek specjalny własnego wykonania.

Zbiornik wód popłucznych

1.5.

Popłuczyny wraz z osadami z płukanych filtrów trafią rurociągiem grawitacyjnym do
wielokomorowego projektowanego odstojnika wód popłucznych w celu sklarowania.
O ilości osadów decyduje masa usuniętego z wody wodorotlenku żelaza (III) oraz manganu
(IV). Stężenie związków pozostałych w wodzie czystej powinno wynosić 0,2 g Fe m 3 , a
manganu 0,05 g Mn m 3 .

Ilość wód popłucznych:
Filtr fi 1200 – 15*1,13 = 16,95 l/s x 3,6 min – 61,02 m3/h
Filtr fi 1600 – 15*2,0 = 30,00 l/s x 3,6 min – 108,00 m3/h
Łączna ilość wody z płukania dwóch filtrów = 169,02 m3/h
169,02 / 60 = 2,82 x 8 = 22,56 m3
Ilość wody ze spustu pierwszego filtratu równa jest objętości złoża filtracyjnego:


F = 2,0 m2;



H = 1,4 m



V = 2,0 x 1,4 = 2,80 m3;



F = 1,13 m2;
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H = 1,4 m



V = 1,13 x 1,4 = 2,26 m3;

Łączna pojemność robocza osadnika powinna wynosić :
V = 22,56 + 2,80 + 2,26 = 27,62 m3.
Projektuje się nowy zbiornik popłuczyn o pojemności min. 30 m3.
W celu automatyzacji procesu zrzucania sklarowanych wód popłucznych należy w istniejącej
studni zamontować zasuwę z napędem elektrycznym on/off lub układ tłoczny.

1.5.1. Wymagania instalacyjne
•

Wykonać wentylację grawitacyjną.

1.5.2. Wymagania elektryczne
•
•

Doprowadzić do zbiorników wody czystej nowe kable sygnalizacyjne i pomiarowe dla
potrzeb branży AKPiA,
Wykonać instalację alarmową przy wejściach do zbiorników wody czystej,

1.5.3. Wymagania AKPiA
Urządzenia technologiczne – zbiorniki wody czystej, wyposażyć w aparaturę kontrolnopomiarową, a sygnały informujące o stanie pracy urządzeń jak i parametrach technologicznych
przekazać do systemu automatyki i monitoringu – wizualizacja w Centralnej Dyspozytorni
(system SCADA).
Zzbiornik wody czystej należy wyposażyć:
•

w układ pomiaru poziomu (ciągły pomiar poziomu wody) z zastosowaniem przetwornika
poziomu z wyświetlaczem lokalnym, błąd pomiaru 0,2% wartości mierzonej, zasilanie
24V/DC, sygnał wyjściowy – cyfrowy.

•

w układ sygnalizacji minimum i maximum wody (sygnalizatory pływakowe - sygnał wyjściowy
cyfrowy.

1.6.

Obiekty zagospodarowania terenu

1.6.1. Wymagania technologiczne

•
•

Odtworzyć zieleń zniszczoną w trakcie realizacji zadania
Odtworzyć i wykonać utwardzenia terenu w obrębie projektowanej zbiornika z kostki
brukowej.
Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm.
Podsypka piaskowo – cementowa .
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
gr. min 15 cm. Wokół utwardzeń należy wykonać obrzeża z krawężniak drogowego
15x30cm układanego na ławie betonowej.
2.

Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu
zamówienia.

2.1.

Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę.

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 03.120.1133).
•

•
•
•
•
•

Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
03.164.1588),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
(Dz.U.98.126.839),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
(Dz.U.03.121.1139),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
(Dz.U.03.121.1137),
Innych ustaw i rozporządzeń, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na
ostateczny zakres prac projektowych,
Innych ustaw i rozporządzeń, które wejdą w życie do Daty Odniesienia.

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w
następujących etapach:
a) Etap I – Koncepcja przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego,
b) Etap II – Projekt Budowlany, w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę,
c) Etap III – Projekty Wykonawcze w branżach, w celu wydania przez Zamawiającego
decyzji o rozpoczęciu Robót.
Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący:
a) Wersja papierowa w 4 egz., w języku polskim, złożona w sposób zgodny z wymogami
obowiązującego prawa,
b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:
•
•
•
•
•

forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nr części) tytuł pliku. xxx,
pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc,
arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls,
pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materiały zeskanowane, rysunki, zdjęcia),
pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.kst.

Rysunki robocze i obliczenia
Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i
obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi technologii, konstrukcji, architektury, wykończenia i
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innych robót.
Rurociągi powinny być zaprojektowane i odpowiadać wymogom normy „PN-EN 1295 Obliczenia
statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia” a projekt powinien
zawierać
•
•
•
•
•
•
•

Opis techniczny projektu.
Obliczenia hydrauliczne wraz z określeniem ciśnień próbnych.
Plany sytuacyjne.
Profile rurociągów.
Rysunki, opis i schematy przedstawiające całość rurarzu, kształtek i armatury, szczegóły
komór i wykopów oraz bloki oporowe.
Rysunki konstrukcyjne, opis i obliczenia bloków oporowych rurociągów.
Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejść przez drogi, pod ciekami wodnymi i innymi
obiektami, oraz połączenia z istniejącymi rurociągami.
•
Zagospodarowanie terenu, drenaż, kanalizacje, ukształtowanie terenu oraz wszystkie
roboty związane z pracami porządkowymi po zakończeniu budowy.
•

rysunki ogrodzenia ze szczegółami.

•

zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze

Spis rysunków
Spis rysunków będzie wykazem rysunków roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem
powyżej. Wykonawca dostarczy komplet rysunków na papierze oraz kopię każdego rysunku
sporządzonego w komputerze ma nośniku magnetycznym (na płycie CD, DVD).
Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane
zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami
powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Inżynierem. Rysunki
wszystkich elementów konstrukcyjnych i technologicznych powinny być czytelne i kompletne.
Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów.
Należy stosować następujące skale:
•

Plany sytuacyjne

1:500

•

Rysunki konstrukcyjne

1:20, 1:10

•

Rysunki architektoniczne

1:100, 1:50

•

Profile rurociągów

•

o

skala pion.

o

skala poz. jak plan sytuacyjny

Szczegół

1:100,

1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5

Wykonawca przekaże dwa egzemplarze wszystkich rysunków i obliczeń Inżynierowi zwracając się
o zatwierdzenie a Inżynier zwróci jedną kopię rysunków i obliczeń Wykonawcy ze swoimi
komentarzami.
Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Inżyniera na rysunkach lub obliczeniach będą natychmiast naniesione a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone ponownie uzyskania
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ostatecznego zatwierdzenia.
Dwie kopie każdego zestawu zatwierdzonych rysunków i obliczeń będą przedłożone Inżynierowi.
Rysunki powinny być ostemplowane pieczęcią (“RYSUNEK ROBOCZY ZATWIERDZONY
PRZEZ Inżyniera” - PW).
Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony jednie po
zatwierdzeniu przez Inżyniera rysunków i obliczeń Wykonawcy.
Zatwierdzenie przez Inżyniera rysunków i obliczeń Wykonawcy łącznie ze zmianami wprowadzonymi przez Inżyniera nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków wykonania
Robót zgodnie z kontraktem. Za błędy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca.
Wszystkie modyfikacje wymagane przez Inżyniera będą wykonywane bez dodatkowej opłaty. W
przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami wprowadzonymi przez
Inżyniera, wówczas prześle pisemne zawiadomienie do Inżyniera w terminie siedmiu dni od
daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunków). W takim przypadku, w razie potrzeby,
Wykonawca ponownie przedłoży Inżynierowi dany rysunek (rysunki) i obliczenia w celu uzyskania komentarza Inżyniera.
Zamawiający ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na każdym etapie jej powstawania i zatwierdzania.
2.2.Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i
zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz
uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Roboty wykonywane będą przy zachowaniu ciągłości podawania wody do sieci.
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z
funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Inwestora. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie
po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

2.2.2. Instalacje technologiczne
2.2.2.1.

Dezynfekcja układu technologicznego

Dezynfekcji podlegać będą nowo montowane obiekty i urządzenia mające bezpośredni
kontakt z wodą surową lub uzdatnioną.
Dezynfekcja powinna być przeprowadzona przed oddaniem budowanej Stacji Uzdatniania do
ruchu. Dezynfekcję należy prowadzić za pomocą podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej
dezynfekcji należy uzyskać pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiorników polegać
będzie na wykonaniu natrysku (zmyciu ścian i posadzki) roztworem wody z chlorem o zawartości
50 mg/l, a następnie zmyciu ścian i posadzek samą wodą.
Prace związane z dezynfekcją przy zastosowaniu podchlorynu sodu należy prowadzić zgodnie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych środków ochrony indywidualnej pracowników.
Wody wykorzystane do dezynfekcji należy zneutralizować przy wykorzystaniu
tiosiarczanu sodu i po tym zabiegu można wprowadzić do kanalizacji sanitarnej.

2.2.2.2.

Pozostałe wymagania

Pozostałe wymagania w stosunku do instalacji technologicznych są opisane w
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Warunkach Wykonania i Odbioru Robót.

2.2.3. Architektura, konstrukcja i wykończenia
2.2.3.1.

Architektura

Architektura nowych obiektów winna nawiązywać do obiektów istniejących, zarówno pod
względem elewacji jak i stosowanych materiałów.

2.2.3.2.
•

2.2.3.3.

Obiekty inżynierskie
drabiny i pomosty należy przewidzieć ze stali nierdzewnej.

Wykończenia

• Kolorystyka
Kolorystyka zewnętrzna musi być dostosowana do kolorystyki istniejących obiektów na
Stacji Uzdatniania Wody. Kolorystyka wewnętrzna do uzgodnienia z Zamawiającym.

2.2.4. Instalacje elektryczne
Wyposażenie AKPiA zbiornika retencyjnego
Poziom wody w zbiorniku mierzony będzie za pomocą sondy hydrostatycznej wprowadzonej
do zbiornika za pomocą tulei o średnicy Ø110 zlokalizowanej w płycie stropowej w
sąsiedztwie włazu rewizyjnego. Projektuje się sondę z atestem PZH.
Sondę należy wpiąć do systemu nadrzędnego zarządzającego procesem uzdatniania
i dystrybucji wody znajdującego się w budynku technologicznym. Podłączenie wykonać
kablem LIYCY 3x1,5 mm2.
Kabel między budynkiem a zbiornikiem układać zgodnie z trasą przedstawioną na rys. E-1
Plan tras kablowych.
Pomiar poziomu podłączyć do istniejącego sterownika PLC lub do miernika cyfrowego.
Zastosować jeden regulator oraz przełącznik za pomocą którego będzie można odczytywać
wskazania poziomu wody we wszystkich zbiornikach retencyjnych.
Sonda w projektowanym zbiorniku powinna być taka sama jak w istniejących zbiornikach oraz
zabezpieczona układem przepięciowym, np. UZ-2/N.
Wewnątrz projektowanego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej należy zamontować
sondę hydrostatyczną poziomu o następujących parametrach:
Specyfikacja techniczna
• Zasada działania:
Pomiar mostek piezorezystancyjny
Zakresy pomiarowe:
Zakres maks. ciśnienie pracy
0 ... 2 m H2O 1,4 bar (14 m H2O)
0 ... 4 m H2O 1,4 bar (14 m H2O)
0 ... 6 m H2O 3,0 bar (14 m H2O)
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0 ... 10 m H2O 3,0 bar (14 m H2O)
0 ... 20 m H2O 6,0 bar (14 m H2O)
• Sygnał wyjściowy:
Prądowy 4 ... 20 mA DC
• Dokładności:
Błąd pomiarowy (przy temp. 25°C) obejmujący nieliniowość, histerezę i powtarzalność
0,3 % pełnego zakresu
• Wpływ temperatury otoczenia:
Zero i zakres
1 ... 6 m H2O 0,25 % / 10 K pełnego zakresu
6 m H2O 0,25 % / 10 K pełnego zakresu
• Dryft długookresowy:
Zero i zakres
1 … 6 m H2O 0,25 % pełnego zakresu / rok
6 m H2O 0,25 % pełnego zakresu / rok
• Warunki pracy:
Temperatura medium -10 ... +80°C (+14 ... +176°F)
Temperatura przechowywania -40 ... +100°C (-40 ... +212°F)
Stopień ochrony wg DIN EN 60529 IP68
• Konstrukcja:
Waga - przetwornik 0,4 kg - przewód 0,08 kg/m
Przyłącze elektryczne przewód 2 żyłowy w ekranie oraz przewód powietrzny i linka
nośna
• Materiał:
Membrana stan nierdzewna 1.4571 / 316 Ti
Obudowa stal nierdzewna 1.4571 / 316 Ti
Uszczelka Niton
Przewód połączeniowy PE/HFFR osłona
• Zasilanie:
Napięcie zasilania 10 ... 36 V DC
Certyfikaty i dopuszczenia
Przetwornik nie podlega dopuszczeniu wg. Dyrektywy PED (97/23/EC)
Ochrona przeciwwybuchowa - wykonanie iskrobezpieczne TÜV 03 ATEX 2004X, cecha
Ex II 1G EEx ia IIC T4
Puszka przyłączeniowa
Konstrukcja
Waga 0,2 kg
Przyłącze elektryczne 2 x 3-przewody
Wejście przewodów 2 x Pg 13,5
Materiał obudowy tworzywo sztuczne
Przewód powietrzny
śruba dla linki nośnej
Stopie ochrony IP 54 obudowy wg EN 60529
Uchwyt montażowy
Waga 0,16 kg
Materiał stal galwanizowana, poliamid
Projektowane kable układać na głębokości 0,8 m na 10-cio cm podsypce piaskowej
i 10-cio cm warstwie piasku nasypanego nad kablem. W miejscu zmiany kierunku kabla
należy zachować minimalne promienie zgięcia R, które wynoszą dla kabli wielożyłowych
i kabli wielożyłowych skręcanych z jednożyłowych R = 15dz (dz – średnica kabla).
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Ochrona kabla:
• taśma PCV koloru niebieskiego
• osłona rurowa AROT BE110 na podejściu do rozdzielnicy RP
• rury AROT DVK110 na ewentualnych skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnymi
Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. Wykopy wykonać ręcznie.
Kabel na całej trasie w odstępach nie większych niż 10 mb oraz w miejscach
charakterystycznych jak załomy do rur, itp. wyposażyć w trwałe oznaczniki kablowe.
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy takie jak:
• symbol i numer linii
• oznaczenie kabla wg normy
• znak fazy (przy kablach jednożyłowych)
• rok założenia kabla
Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych punktów terenowych należy
wykonać oznaczenia widocznymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi
wkopanymi w ziemię nie utrudniając komunikacji. Na słupkach należy umieścić trwały
napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny
być umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto należy je umieszczać w miejscach
zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń.
Wszystkie kable układane wewnątrz budynków lub na nich powinny być poprowadzone
w korytkach kablowych, na drabinkach lub wieszakach.
Wiązki kabli o średnicy nie przekraczającej 40 mm Wykonawca winien poprowadzić
w korytkach kablowych zatwierdzonego rodzaju. Wszystkie łuki, trójniki i złączki redukcyjne
powinny być ukształtowane fabrycznie przed ocynkowaniem. Minimalny promień powinien
wynosić 300 mm.
Należy stosować korytka kablowe typu siatkowego z materiału dobranego do warunków
(ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, stal nierdzewna kl. 304, stal nierdzewna kl. 316).
Wszystkie korytka powinny być ocynkowane po uformowaniu i perforowaniu. Wiązki kabli,
w których co najmniej jeden kabel ma średnicę przekraczającą 40 mm, powinny być
układane na ocynkowanych drabinkach o odpowiedniej szerokości, promieniu
i wytrzymałości.
Alternatywnie można wykorzystać wieszak kablowy, pozostawiający niepodparte odcinki
poziome lub pionowe między ramionami wieszaka lub kanały o wielkości
nieprzekraczającej zalecenia producenta kabli. Wszystkie elementy metalowe powinny być
ocynkowane. Wszystkie promienie kabli powinny być zgodne z zaleceniami producenta.
Wszystkie korytka, drabinki i wieszaki powinny mieć 20-procentowy zapas szerokości.
Wszystkie kable powinny być poprowadzone z zachowaniem odpowiednich odstępów oraz
odpowiednich odległości od ścian, podłóg, ścian działowych, itp. tak aby nie naruszyć
obliczonej zdolności przewodzenia prądu.
Kable o średnicy do 40 mm mogą być mocowane na lince nośnej lub za pomocą opasek
z PCV powlekanych aluminium i formowanych na miejscu montażu. Kable o średnicy
powyżej 40 mm powinny być mocowane za pomocą odpowiednio dobranych zacisków.
Wykonawca zapewni elementy najwyższej jakości i dostarczy odpowiednią ich ilość przed
zamontowaniem.
Korytka, drabinki i wieszaki Wykonawca winien przymocować za pomocą wsporników ze
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stali ocynkowanej lub wytrzymałego stopu aluminium. Wszystkie wsporniki stalowe muszą
być ocynkowane po ukształtowaniu i nawierceniu. Wsporniki powinny być przymocowane
do betonu lub muru za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej, dla korytek o szerokości do
150 mm wkręcanych w drewniane kołki. Wszystkie pozostałe wsporniki szerszych korytek,
drabinek, wieszaków i rurek powinny być przymocowane za pomocą kołków rozporowych.
Elementy metalowe powinny być łączone za pomocą śrub, nakrętek i podkładek ze stali
nierdzewnej (o średnicy do 4 mm). Większe śruby muszą być ocynkowane lub wykonane
ze stali nierdzewnej. Nie wolno używać wkrętów samogwintujących.
Nie wolno układać kabli na powierzchniach poziomych lub nachylonych, gdzie byłyby
narażone na obciążenia.
Kable i przewody powinny być oznakowane w spójny i uniwersalny sposób. Kable
oznakować na obydwu końcach za pomocą mocno przytwierdzonej, nieścieralnej tabliczki
z materiału nie ulegającego korozji. Wszystkie żyły kabli (oprócz żył faz w kolorze
czerwonym, żółtym i niebieskim w kablu zasilającym) powinny być oznakowane
nasadkami, jednakowo we wszystkich łączonych kablach. Numery zacisków powinny być
przypisywane kolejno.
Wykonawca winien opracować wykazy kabli z podaniem szczegółów dotyczących kabla,
oznaczeń żył i numerów zacisków, do których maja być podłączone.
W celu zabezpieczenia zbiorników przed dostępem osób trzecich przy włazach rewizyjnych
zamontować należy wyłączniki krańcowe. Sygnały z wyłączników krańcowych
wyprowadzić należy na listwę zaciskową w celu późniejszego wykorzystania.

2.2.4.1.
2.2.4.2.

Zagospodarowanie terenu
Informacje ogólne

Przeznaczenie obiektów oraz sposób i forma zabudowy powinny być zgodne z decyzją lokalizacyjną.
Przy usytuowaniu obiektów na terenie SUW i ujęcia powinny być zachowane odległości między
budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynków i urządzeń terenowych od granic
działki, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.
690), a także w przepisach powiązanych, w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie
pracy, o ochronie przeciwpożarowej oraz o drogach publicznych.
Do nowych budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich Użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony
przeciwpożarowej określonych w przepisach odrębnych.

2.2.4.3.

Projekt dróg wewnętrznych

Należy przewidzieć dojazd do nowych obiektów (studni głębinowej) w powiązaniu z
istniejącymi drogami.
Drogę dojazdową do nowej studni na terenie SUW zaprojektować dla KR2. Konstrukcja
nawierzchni jezdnej z kostki brukowej na podbudowie betonowej z chudego betonu. Konstrukcja
nawierzchni chodników: kostka betonowa wibroprasowana na podbudowie z piasku, obrzeża
betonowe.

2.2.4.4.

Odtworzenia nawierzchni
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Wykonawca po prowadzonych robotach winien odtworzyć nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego dla każdej kategorii nawierzchni i materiału z jakiego została wykonana.
Po przeprowadzeniu odkrywek nawierzchni, określeniu jej stanu i struktury przez
Wykonawcę w obecności Inżyniera, na podstawie otrzymanych wyników, w projekcie
wykonawczym zostaną zawarte wytyczne dotyczące sposobu odtworzenia nawierzchni.
Wykonanie odtworzenia do stanu pierwotnego dotyczy także chodników, ścieżek
rowerowych, rowów, skarp, przepustów itp.
Szersze informacje zawarto w punkcie 2.4 PFU - Warunki Wykonania i Odbioru Robót.

2.2.5. Montaż i rozruch instalacji (urządzeń)
Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracowników w czasie budowy instalacji i montażu Urządzeń, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni
sprawna.
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z Inżynierem po to, aby budowa instalacji
i montaż Urządzeń nie kolidowały z pracą Urządzeń już zamontowanych i pracujących na sieci.
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, które są niezbędne do posadowienia instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy.
Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić przestoje prac budowlanych wynikające z
konieczności zachowania ciągłości pracy Urządzeń już pracujących.
Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu instalacji zostaną dostarczone
przez Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac.
Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia Urządzeń na Plac
Budowy do momentu Przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o
dostarczenie plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas
równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych.
Po zakończeniu montażu, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca zapewni trzyletni okres gwarancyjny na urządzenia oraz zapewni w tym
czasie ich serwis.

2.2.5.1.

Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa urządzeń

Należy spełnić następujące warunki, o ile zapisy Wymagań Szczegółowych nie stanowią
inaczej.
• Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji przez Zamawiającego w terminie
ustalonym z Inżynierem, a Wykonawca przez Okres Zgłaszania Wad będzie nadzorować pracę instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia
niezbędne do właściwej pracy urządzeń.
•

Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbędne poprawki Inżynier
zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Świadectwo Wykonania

2.2.5.2.

Narzędzia i środki konserwujące

Wykonawca dostarczy zamykane metalowe skrzynki zawierające dwa komplety kluczy z
polerowanej stali, jeden zestaw kluczy płaskich otwartych, drugi – kluczy oczkowych pasujących
do wszystkich śrub zamontowanych w instalacji (także śrub rozporowych i dwuzłączek). Skrzynki
powinny także zawierać inne nietypowe narzędzia służące do obsługi Urządzeń, włącznie z 3 szt.
pistoletów ciśnieniowych do nakładania wszystkich typów substancji smarujących. Narzędzia
nietypowe: dwa zestawy ściągaczy do wszystkich typów panewek i łożysk i narzędzi do
montażu nowych łożysk i panewek, trzy zestawy śrubokrętów do wszystkich typów wkrętów
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Użytych w instalacji Wymagane są także trzy zestawy narzędzi standardowych.
Instalację należy zaopatrzyć w zalecane smary i części szybko zużywające się (np. olej)
w ilości niezbędnej do obsługi urządzeń przez okres jednego roku. Nie zwalnia to Wykonawcy z
obowiązku upewnienia się przed uruchomieniem instalacji, że wszelkie smary i woski zostały
nałożone we wszystkich wymaganych miejscach.
Wykonawca upewni się, że wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki są dostępne na polskim
rynku.

2.2.5.3.

Części zamienne

Wykonawca sporządzi listę części zamiennych i szybko zużywających się. Zestawienie
będzie obejmować, opis, ilość i cennik tych części, które w opinii Wykonawcy powinny nieprzerwanie
znajdować się na składzie przez roku od wystawienia Świadectwa Przejęcia.
Części zamienne zostaną zapakowane i opieczętowane w oddzielnych skrzyniach i
zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozją na czas długiego przechowywania. Każda
skrzynia zostanie czytelnie oznakowana (pod kątem zawartości) w języku polskim.
Wykonawca przedstawi zaświadczenie, że wszystkie części zamienne wypisane na
liście będą dostępne przez okres przynajmniej 5 lat od momentu zakończenia Okresu
Zgłaszania Wad.
Całkowita ilość części zamiennych, zaproponowana przez Oferenta, powinna być zawarta w
Cenie Ofertowej.
Wykonawca zapewni dostarczenie części zamiennych, określonych w zestawieniu
części zamiennych, sporządzonym przez Wykonawcę. Zestawienie to będzie zawierać części
zamienne, co do których Wykonawca zaleca, aby Zamawiający posiadał je na składzie wstanie pełnej
sprawności działania w okresie dwóch lat po Przyjęciu.

2.2.5.4.

Części zamienne zużyte w trakcie testów na placu budowy

W uzupełnieniu do zestawienia części zamiennych, o którym mowa w punkcie powyżej,
należy mieć również na uwadze części zamienne typu bezpieczniki, itp. zużywane podczas
prób na miejscu montażu instalacji. Należy upewnić się, że przed rozpoczęciem Prób Eksploatacyjnych, pełen zestaw tego typu części zamiennych jest dostępny dla prawidłowego
funkcjonowania instalacji.

2.2.5.5.

Dostarczanie smarów, narzędzi oraz części zamiennych

Wykonawca upewni się, że smary, oleje, narzędzia i części zamienne zostały
dostarczone na miejsce przed ustalonym terminem przekazania instalacji.
Wykonawca przedłoży szczegółową listę kompletności, wykonaną w trzech egzemplarzach,
dostarczonych smarów, narzędzi i części zamiennych. Podczas odbioru na Placu Budowy
wszystkie smary, narzędzia i części zamienne zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z
załączoną listą kompletności. Wykonawca otrzyma podpis od Inżyniera, potwierdzający odbiór.

2.2.6. Roboty geodezyjno-pomiarowe
W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu pomiarów
geodezyjnych wytyczenia i usytuowania obiektów oraz standardy jakości ich wykonania. Oprócz
Wymagań Ogólnych obowiązywać będą również Wymagania Szczegółowe.

2.2.6.1.

Osnowa geodezyjna

Wykonawca założy na czas i w trakcie realizacji Robót konieczne dodatkowe punkty osnowy,
które będą okresowo kontrolowane.
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Wykonawca będzie przedkładać jedną kopię zapisów Inżynierowi. Rzędne uzyskane w wyniku prac niwelacyjnych na placu budowy będą danymi do wykorzystania przez Zamawiającego.
Pełna obsługa geodezyjna potrzebna do obmierzenia i wykonania robót musi być ujęta w kosztach
Wykonawcy.

2.2.6.2.

Dane z pomiarów

Dane i informacje o poziomach, wymiarach, nachyleniach i usytuowaniu zostaną
uzyskane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Robót.

2.2.6.3.

Wymiary

Wszystkie wymiary, odległości i rzędne na rysunkach będą przedstawione w systemie
metrycznym.
Jeśli wymiary przedstawione na rysunkach nie będą zgodne ze standardowymi
rozmiarami nominalnymi, materiałami albo dostępnym osprzętem, wówczas dozwolone jest
zastosowanie rozsądnych rozwiązań zastępczych bez dodatkowej zapłaty za takie rozwiązania.

2.2.7. Rozpoczęcie prac
2.2.7.1.

Informacje ogólne

Prace będą realizowane w nawiązaniu do sieci niwelacji państwowej tj. stałej osnowy geodezyjnej. Wykonawca założy tymczasowe, robocze punkty osnowy realizacyjnej i repery w odpowiednich miejscach na Placu Budowy. Repery powinny być dowiązane do geodezyjnej
osnowy wysokościowej obowiązującej na tym terenie. Wraz z postępem robót, okresowo, będą
kontrolowane poziomy tych punktów i współrzędne osnowy, względem oryginalnych punktów,
linii i poziomów odniesienia podanych przez Inżyniera. Tymczasowe punkty osnowy i repery
pomiarowe jeżeli nie zatwierdzono inaczej będą zlokalizowane poza miejscami prowadzenia
robót budowlanych.

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia rysunki w dwóch egzemplarzach
pokazujące rozmieszczenie i współrzędne każdego z tymczasowych punktów osnowy oraz
rzędne reperów pomiarowych użytych dla prowadzenia robót.
Przed przystąpieniem do wykonania jakiejkolwiek części Robót Wykonawca przedłoży
Inżynierowi kompletny zestaw informacji szczegółowych z obliczeniami i rysunkami (włączając w to
rysunki pokazujące rozmieszczenie i współrzędne zastosowanych punktów pomiarowych) do
zatwierdzenia w dwóch egzemplarzach.
Wykonawca wykona projekt zagospodarowania terenu dla wszystkich obiektów przez
odniesienie ich do istniejących stałych elementów i przez interpretację rysunków. Nachylenia
kanałów i rurociągów, poziomy przelewów, kanały oraz inne obiekty hydrauliczne będą wykonane zgodnie z rysunkami, jeżeli nie będzie innych wymagań lub zatwierdzenia przez Inżyniera.
Rozmieszczenie obiektów, które mają być wybudowane jako część stacji uzdatniania wody
będzie zaznaczona poprzez odniesienie do punktów osnowy wskazanych za pomocą reperów
stalowych umieszczonych w betonie albo innych zatwierdzonych znaczników rozmieszczonych
przez Wykonawcę, który także określi współrzędne tych znaczników i ich odległości od istniejących
obiektów przyległych.

2.2.7.2.

Wykonanie i jakość prac

Wykonawca zatrudni wykwalifikowanych i doświadczonych geodetów zatwierdzonych
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przez Inżyniera do wykonania prac geodezyjnych i rozpoczęcia robót zgodnie z zapisem w Kontrakcie.
Instrumenty geodezyjne stosowane przez Wykonawcę powinny być markowe, nowoczesnego
typu i powinny nadawać się do prac, jakie mają być nimi wykonane. Powinny być utrzymywane w
najlepszym stanie. Instrumenty te i/lub wyposażenie podlegać będą zatwierdzeniu przez
Inżyniera.
Dla wszystkich instrumentów i przyrządów geodezyjnych zastosowanych w pracach
Wykonawca przedłoży ostatnie aprobaty lub deklaracje zgodności kalibracji wystawione przez
kompetentne władze. Dalsza kalibracja instrumentów i przyrządów geodezyjnych wykonywana
będzie co sześć miesięcy.
Wszystkie księgi polowe, obliczenia, mapy, itd. powstałe w wyniku opisanych powyżej
prac geodezyjnych zostaną przekazane Inżynierowi natychmiast po zakończeniu robót
geodezyjnych.
Wykonawca zapewni Inżynierowi niezbędną wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną siłę
roboczą oraz materiały, aby umożliwić mu sprawdzenie i zatwierdzenie wyników rozmieszczenia obiektów.

3. Próby i szkolenia
Informacja ogólna
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej
wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi obiektów.
Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w
okresie Prób Końcowych i winno obejmować:
•

Zasady poprawnej eksploatacji i działania SUW,

•

Zasady eksploatacji maszyn i urządzeń,

•

Przyjęte procedury bezpieczeństwa,

•

System kontroli i pomiarów,

•

System AKPiA,

•

BHP w procesie technologicznym.

Szkolenie będzie obejmowało dwudniowy kurs teoretyczny i tygodniowy kurs praktyczny
dla 8 pracowników Zamawiającego, w tym po dwóch: operatorów procesowych, mechaników,
elektryków i automatyków. Kurs praktyczny winien być przeprowadzony na terenie istniejącej stacji
uzdatniania wody.
Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim.
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce
audiowizualne niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w
późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników.
Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych wraz z życiorysami
instruktorów winien być przekazany do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia.

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca.
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4. Próby końcowe oraz przejęcie przez zamawiającego
Wstęp

4.1.

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały:
•

próby przedrozruchowe,

•

próby rozruchowe,

•

ruch próbny obejmujący badania procesowe.

Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych Inżynier wydaje jedno Świadectwo
Przejęcia dla całości Robót.
Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do
momentu wydania Świadectwa Przejęcia. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do realizacji Kontraktu
lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem
Świadectwa Przejęcia ponoszone będą przez Wykonawcę.
Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem,
Wymaganiami Ogólnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegółowymi.
Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości SUW do uzyskania zezwolenia na
eksploatację, Inżynier zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z Prawem
Budowlanym i aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych
obowiązków i odpowiedzialności określonych w Kontrakcie.

Próby przedrozruchowe

4.2.

Próby przedrozruchowe będą obejmować:
•

•
•
•

Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz
instrukcji
obsługi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Warunków
Kontraktu.
Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych próbom
poprzez weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową.
Sprawdzenie czystości i drożności przewodów, czystości obiektów takich jak
komory reakcji, filtry, zbiorniki wody czystej, odstojników popłuczyn, studzienek
Sprawdzenie poprawności montażu instalacji poddanej próbom (w tym, połączeń
przewodów technologicznych)
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•
•
•
•
•

Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez
uruchomienie ich ręczne (tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania.
Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne
(smary, płyny eksploatacyjne).
Przeprowadzenie regulacji pod względem mechanicznym.
Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie
z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy
uruchomienia.
Wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez
Wykonawcę pozostałych dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub
ze specyfiki instalacji i urządzeń dla tej fazy uruchomienia.

Próby rozruchowe

4.3.

Próby odbiorowe będą obejmować:
•

Sprawdzenie skuteczności podania mediów zasilających do instalacji (energia elektryczna, woda, sprężone powietrze) poprzez:
Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji,
Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych
fragmentów instalacji,
Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych elementów wyposażenia instalacji podających media (zawory, przepustnice, wyłączniki),
Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjnopomiarowego instalacji zasilających.

➢
➢
➢
➢
•
•
•
•

Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania
medium i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów
pracy instalacji i urządzeń.
Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez
obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz
sprawdzenie prawidłowości współpracy całego zespołu.
Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i
regulacji.
Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe
napełnianie instalacji i urządzeń wodą, a następnie przeprowadzenie czynności j.w.

•
•
•

wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów
pracy pod obciążeniem oraz przeprowadzeni regulacji urządzeń sterujących.
Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.
Wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawcę pozostałych dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub ze specyfiki
instalacji i urządzeń dla tej fazy uruchomienia.
Włączenie pełnego układu technologicznego łącznie z układami AKPiA ze stopniowaną wydajnością Aż do wydajności pełnej wg PFU (przy uwzględnieniu ograniczenia
wg punktu 9).
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W czasie przeprowadzania prób rozruchowych należy sprawdzić szczelność i prawidłowość
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń. Celem prób jest m. in.:
•
sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń,
w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych,
•
oczyszczenie przewodów i przemycie ich czystą wodą,
•
sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą
przepuszczenia przez urządzenia wody, aby zauważone usterki mogły być usunięte w
bezpiecznych warunkach sanitarnych,
•
sprawdzenie parametrów pracy zamontowanych urządzeń,
•
regulacja elementów AKPiA,
•
regulacja armatury sterowanej ręcznie, elektrycznie i pneumatycznie,
•
stopniowe obciążanie urządzeń, aż do osiągnięcia pełnego przepływu obliczeniowego
oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie działania uruchamianych obiektów, jak
również ustalenie parametrów ich pracy.

Ruch próbny

4.4.

Zadaniem ruchu próbnego jest przede wszystkim:
•
•
•

Sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia
mediami i zanieczyszczeniami,
Przeprowadzać badania wody z wykorzystaniem sprawdzonych w trakcie prób rozruchowych urządzeń do badań w układzie AKPiA,
Prowadzić laboratoryjne badania bakteriologiczne jakości wody uzdatnionej
Warunkiem pozytywnego zakończenia Prób Końcowych jest
•

uzyskanie pozytywnych wyników badań parametrów jakościowych wody w ciągu
co najmniej 7 kolejnych dób dla wymaganej wydajności stacji uzdatniania
(komisyjny pobór próbek do badań raz na dobę),

•

uzyskanie pozytywnych wyników badań końcowych jakościowych wody w pełnym zakresie wymagań wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z
późniejszymi zmianami w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda
do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad
sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (akt
nieobowiązujący).

Podczas badań procesowych stacja powinna działać w sposób w pełni zautomatyzowany.
Wymagania, które należy osiągnąć są opisane w wymaganiach gwarancyjnych oraz Wymaganiach Zamawiającego.
Konsekwencje nie spełnienia wymagań
Jeśli wyniki końcowe któregoś testu nie będą spełniać wymagań, Wykonawca powinien, pod
warunkiem uzyskania zgody Inżyniera, wykonać odpowiednie poprawki i powtórzyć badanie do
uzyskania akceptacji Inżyniera. Następnie należy wykonać powtórnie wszystkie badania
procesowe przez kolejne 14 dni, jeśli Inżynier nie będzie miał innych wymagań.
Jeśli podczas trwania badań SUW nie będzie spełniać któregoś z powyższych
wymagań, Wykonawca powinien, pod warunkiem uzyskania zgody Inżyniera, wykonać
odpowiednie poprawki i zademonstrować Inżynierowi, że nieprawidłowości zostały skorygowane.
Świadectwo Przejęcia
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Program funkcjonalno – użytkowy – część opisowa
____________________________________________________________________________________

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez
Wykonawcę następujących warunków:
• zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera,
• dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Świadectwa Przejęcia,
• dostarczenia Inżynierowi podpisanych rezultatów wszystkich badań.

5. Próby eksploatacyjne
5.1.

Wstęp

Próby Eksploatacyjne powinny zostać wykonane w celu sprawdzenie funkcjonowania procesu
uzdatniania wody pod kątem wypełnienia poszczególnych gwarancji.
W Okresie Zgłaszania Wad eksploatację SUW będzie prowadził Zamawiający.
Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu asystę techniczną w trakcie Okresu Zgłaszania Wad.
Wykonawca winien dla tego celu zapewnić ze swojej strony udział technologa procesowego w
wymiarze co najmniej 2 miesięcy i udział specjalistów w zakresie mechaniki, elektryki i AKPiA w
wymiarze łącznym co najmniej 2 miesięcy.
Przez cały Okres Zgłaszania Wad, Zamawiający będzie raz w tygodniu poddawał
analizom pobierane próbki.
Rezultaty badań będą raz w tygodniu przesyłane do Wykonawcy. Zamawiający będzie
informował Wykonawcę niezwłocznie o przypadkach przekroczenia gwarantowanych parametrów, aby umożliwić Wykonawcy podjęcie natychmiastowych działań zaradczych. Powyżej
opisane próby i badania rutynowe mają na celu potwierdzenie działania SUW zgodnie z
udzielonymi przez Wykonawcę gwarancjami.

5.2.

Okres Zgłaszania Wad – Próby Eksploatacyjne

Okres Zgłaszania Wad będzie trwał 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa
Przejęcia dla Całości Robót. Podczas trwania Prób Eksploatacyjnych SUW będzie pracować w sposób
w pełni zautomatyzowany, chyba że względy operacyjne lub awarie urządzeń spowodują
inaczej.
O ile rezultaty Prób Eksploatacyjnych w Okresie Zgłaszania Wad będą pozytywne to na
koniec Okresu Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo Wykonania.
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I WW 00.00: Wymagania Podstawowe
I. 1 WSTĘP
I. 1.1 Przedmiot opracowania WW
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są postanowienia podstawowe dotyczące
wykonania i odbioru Robót koniecznych do wykonania zadania: Budowa Zbiornika
Magazynowego Wody Uzdatnionej oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowości Brzyków, gm. Widawa.
Kod CPV wg słownika zamówień:
-

45252120-5: Zakłady uzdatniania wody pitnej

I. 1.2 Zakres stosowania WW
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU - część 3 SIWZ)
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.

I. 1.3 Zakres Robót objętych Kontraktem
W zakres zadania wchodzi:
- właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji
(Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia na budowę lub
zmiany decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz
wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót,
- właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jaką jest Budowa
Zbiornika Magazynowego Wody Uzdatnionej oraz zbiornika wód popłucznych na terenie
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzyków, gm. Widawa.
- przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie

I. 1.4 Określenia podstawowe
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunięcia po jego zakończeniu.
Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków
od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków,
Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ
ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom
zabudowanych odcinków kanalizacji
Kanalizacja przesyłowa – system rurociągów kanalizacji sanitarnej służący przesyłowi
ścieków z jednego do drugiego punktu zbiorczego np. z pompowni sieciowej do innej zlewni
kanalizacyjnej,
Kanał uliczny – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego doprowadzane są przyłącza
kanalizacyjne, włączony do kolektora lub punktu zbiorczego
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kolektor – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego sprowadzane są kanały uliczne
w ramach jednej zlewni kanalizacyjnej,
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Oczyszczalnia ścieków – zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych
z zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej
infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno – Użytkowego
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Pompownia ścieków (sieciowa, kanalizacyjna) – urządzenie technologiczne złożone ze
zbiornika roboczego i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania ściekom
energii kinetycznej niezbędnej do uzyskania minimalnych warunków przepływu kanalizacji
sanitarnej/przesyłowej,
Projekt – Dokumenty Wykonawcy według punktu 1.1.4 (A), 2.1 PFU
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną
w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od
strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej - wg ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
Punkt zbiorczy – urządzenie kanalizacyjne do którego doprowadzane są ścieki w ramach
zlewni kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa,
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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Roboty kwalifikowane – Roboty zgłoszone przez Zamawiającego w memorandum
finansowym związane z budową lub modernizacją kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
ogólnospławnej, wodociągu wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania
(np. rozbiórka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego)
Roboty niekwalifikowane – Roboty nie zidentyfikowane w memorandum finansowym
wynikające z warunku gospodarności środkami finansowymi przez Zamawiającego,
polegające na układaniu innych sieci i infrastruktury we wspólnym wykopie z kanalizacją
sanitarną, deszczową i lub wodociągiem, kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni,
itp., rozliczane z Wykonawcą na podstawie odrębnej faktury.
Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników,
Rysunki – Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)
Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu,
uzbrojenia,
Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład,
Wykaz Cen - wykaz Robót, pozycji z podaniem ich ilości (wymiaru) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie,
instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji.

I. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inżyniera.
Zamawiający określa oczekiwany standard prac projektowych i budowlanych realizowanych
przez wykonawcę jako wysoki.

I. 1.5.1 Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem
Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest:
1. Umowa
2. Warunki Kontraktowe Ogólne oraz Warunki Szczegółowe
3. Wymagania Zamawiającego z Wykazem Cen i częścią rysunkową
4. Warunki Kontraktowe na urządzenia i budowę z projektowaniem,
5. Projekty budowlano-wykonawcze Inwestycji wykonane przez Wykonawcę
6. Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotycząca oczyszczania
ścieków komunalnych
7. Dyrektywa ramowa Nr 75/442/EWG w sprawie odpadów
8. Dyrektywa nr 2000/60/WE Ramowa Dyrektywa Wodna
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I. 1.5.2 Polityka informacyjna Kontraktu
(1) Tablica informacyjna
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablicę informacyjną
przez okres wykonywania robót w miejscu wskazanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z
Inżynierem. Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu Robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest
zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku jakiekolwiek tablicy informacyjnej.
Tablica informacyjna powinna spełniać następujące wymagania:
1. Tablica informacyjna musi być zgodna z
a. rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1164/94 w sprawie działań
informacyjnych i promujących działalność funduszu Spójności
b. wytycznymi Instytucji Zarządzającej – MGiP pn: „Wytyczne do prowadzenia
działań informujących i promujących dotyczących funduszu Spójności‖
c. aktualnymi wytycznymi promocji projektów i identyfikacji wizualnej zatwierdzonej
przez
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Instytucję Zarządzającą funduszem Spójności,
instytucję Pośredniczącą lub inną instytucję weryfikującą
2.

Tytuł tablicy (w zakresie tytułu projektu, numeru projektu, tytułu kontraktu):

Projekt: Budowa Zbiornika Magazynowego Wody Uzdatnionej na ternie Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowości Brzyków, gm. Widawa.
W ciągu 1-go miesiąca od zmiany przepisów Wykonawca zaktualizuje tablicę do
obowiązujących przepisów prawnych w ramach kosztów utrzymania tablic.
Tablica informacyjna nie powinna znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 miesięcy od
momentu zakończenia inwestycji. Następnie tablice informacyjne powinna zostać zastąpione
tablicami pamiątkowymi.

I. 1.5.3 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający oświadcza, że w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren
Budowy oraz jeden komplet Dokumentów Kontraktowych zawierających Wymagania
Zamawiającego. Punkty geodezyjne zostaną pozyskane przez Wykonawcę we własnym
zakresie i na własny koszt w trybie klauzuli 4.7. Warunków Szczególnych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili
odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie
zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na projektowane
obiekty i infrastrukturę towarzyszącą.

I. 1.5.4 Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał
wszystkie niezbędne części niniejszych Dokumentów Kontraktowych wraz z Wymaganiami
Zamawiającego ujętymi w PFU.
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I. 1.5.5 Dokumentacja Projektowa
1. Dokumenty Zamawiającego do wglądu na etapie składania oferty wg spisu w części
opisowej PFU.
2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w
ramach Ceny Kontraktowej. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt
opracuje następujące Rysunki i Projekty Techniczne (1 oryginał + 2 kopie, chyba, że
obowiązujące przepisy stanowią inaczej) oraz uzyska akceptację Inżyniera i innych
kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli:
3. Dokumenty Wykonawcy wg punktu 1.1.4 (A) PFU
4. Rysunki i dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne projekty
5. Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i
pracami pomiarowymi)
6. Projekty zabezpieczenia ścian wykopów,
7. Projekty dróg dojazdowych i technologicznych,
8. Projekty odwodnień wykopów,
9. Rysunki robocze sprzętu pompującego,
10. Programy testowe.
11. Projekty organizacji ruchu na czas budowy,
12. Projekty organizacji robót,
13. Projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych i innych
14. Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji
i wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie
oddziaływania robót
Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie
ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków,
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego
wykonania Robót na własny koszt w 3-ech egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do
zatwierdzenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za Projekt i w tym zakresie będzie postępował wg zapisów
klauzuli 5.1 Warunków Kontraktu
Dokumenty Wykonawcy będą przedkładane Inżynierowi zgodnie z zapisami tomu II SIWZ,
a czas na inspekcję dokumentów nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia. W sprawie
zatwierdzenia Inżynierowi przysługują uprawnienia wynikające z klauzuli 5.2 Warunków
Kontraktu.
Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia Projektu Budowlanego
i projektów wykonawczych przed przystąpieniem do Robót.
Wymagane jest również uzgodnienie na każdym etapie projektu z Zamawiającym.

I. 1.5.6 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i PFU
PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu,
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz
kompetentne organy administracji państwowej) i PFU.
Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Wszelkie nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być interpretowane jako definicje
standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie.
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane
jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie.

I. 1.5.7 Błędy lub opuszczenia
PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej dokumentacji i Wykonawca winien to
wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując
dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów
niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
opuszczeń w SIWZ, zgodnie z klauzulą 1.9 Warunków Kontraktu, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub
interpretacji. Zmodernizowana SUW będzie w pełni funkcjonalna i wykonana zgodnie
z obowiązującymi przepisami, gotowa do eksploatacji i spełniająca niniejsze wymagania.

I. 1.5.8 Stosowanie przepisów prawa i norm
W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm krajowych Normy te winny być
traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w których są
wymienione.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które są aktualne w
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.
W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inżynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Inżyniera. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/)
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukończenia Robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi
budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do prawa
regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem.
Jako obowiązujące, zgodnie z klauzulą 5.4 Warunków Kontraktu będą prawa aktualne na
dzień Przejęcia robót przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
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przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. Istotnym elementem
tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie
zatwierdzania projektu budowlanego.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

I. 1.5.9 Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od
odnośnych władz na swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi:
•
•
•

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
pozwolenie na budowę
zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie
krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu
urządzeń użyteczności publicznej.

Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia
i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem.
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić
Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń
w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną
w procesie inwestycyjnym.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy
licencji na wykonanie Projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz na realizację prac
budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich
pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.

I. 1.5.10

Szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej
wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji sieci i obsługi urządzeń.
Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie
Prób Końcowych i winno obejmować:
•
•
•
•

Zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń,
Przyjęte procedury bezpieczeństwa,
System kontroli i pomiarów,
System AKPiA.

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim.
Materiały szkoleniowe w formie pisemnej lub elektronicznej należy dostarczyć do zapoznania
się co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym szkoleniem.
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Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia
w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników.
Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych wraz z życiorysami
zawodowymi instruktorów winien być przekazany do akceptacji przez Zamawiającego przed
rozpoczęciem szkolenia. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń
pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu
delegowanego na szkolenia.

I. 1.5.11

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż,
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów.
W ramach niniejszego Kontraktu na terenie zaplecza budowy nie będzie biura Projektu.

I. 2 MATERIAŁY
I. 2.1 Wstęp
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych
w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w PFU.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych
Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych
i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub
deklaracje zgodności.

I. 2.2 Źródła szukania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania,
że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły.

I. 2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie
dokumenty muszą być przedstawione Inżynierowi Kontraktu. Wykonawca odpowiada za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga
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zatwierdzenia Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej
zgody Inżyniera Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy,
poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

I. 2.4 Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji
określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane
następujące warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

I. 2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

I. 2.6 Materiały niejednakowe
Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów,
a wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich
naturalnych potencjałów nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie
galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu
zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu.
Wszystkie Materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność
w otaczających warunkach klimatycznych.

I. 2.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
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I. 2.8 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego
składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

I. 3 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w PFU, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji
Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu
będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w PFU
i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli PFU przewiduje
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
Przed przystąpieniem do Robót należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na
istniejącą zabudowę. Dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu
technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę.

I. 4 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w PFU i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie
Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
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I. 5 PROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT
I. 5.1 Wstęp
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra
i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich
działań prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie
projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część
była zgodna z Kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione
z Inżynierem jako obszary robocze.
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub
odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał
i usuwał z Placu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe.
Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót
Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz
technicznotechnologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Kontraktem.

I. 5.2 Polecenia Inżyniera
Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót.
Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inżyniera zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę.

I. 5.3 Harmonogram Robót
Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące
czynniki i warunki:
a) technologiczna kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania

i realizacji Robót,
b) czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem,
c) czas na przeprowadzanie odbiorów i prób
d) dojazdy i wyjazdy z Placu Budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem

jakichkolwiek robót,
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e) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze,
Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inżynierowi szczegółowy
harmonogram, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu.
Harmonogram będzie uwzględniać poniższe wymagania Zamawiającego.

I. 5.4 Projektowanie przez Wykonawcę
Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Inżyniera i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące
następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.
(1) Dokumenty Wykonawcy.
Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę:
a) po podpisaniu Kontraktu:
-

-

szczegółowy harmonogram Robót obejmujący m.in.: okresy realizacji
poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione
poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich głównych operacji
i Urządzeń ujętych w Kontrakcie, począwszy od momentu złożenia zamówienia do
jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia Kontraktu.
projekt budowlany, projekty branżowe i inne opracowania niezbędne dla uzyskania
pozwolenia na budowę
dokumentację wykonawczą

b) przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże do użytku Inżyniera i przedstawiciela
Inżyniera:
- Dokumentację powykonawczą
- Wstępną instrukcję eksploatacji SUW
Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Inżyniera, prace
nie powinny być uznane za ukończone .

Przed Próbami Eksploatacyjnymi i przed

wystawieniem Świadectwa Przejęcia - Wykonawca przekaże Inżynierowi do zatwierdzenia:
-

Dokumentację powykonawczą
Instrukcję eksploatacji SUW

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w 3 egzemplarzach w języku polskim.
(2) Dokumentacja projektowa
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem
najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym.
Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania
niezawodności tak, aby sieci, obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą
bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę
na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw.
Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane
w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez
względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury.
(3) Dokumenty Zamawiającego
Dokumentacja Zamawiającego znajduje się w jego siedzibie i jest udostępniona do wglądu.
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(4) System metryczny
Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.
Rzędne wyszczególniane w Wymaganiach są rzędnymi ponad poziomem ponad poziomem
morza (n.p.m.).
Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich
sprawdzenie przy pomocy skalówki może wykazać różnice.
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki na
rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba,
że owe niezgodności i błędy występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera.
(5) Poprawki do rysunków
Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian.
Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi.
(6) Bezpieczeństwo pożarowe.
Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia w projektowaniu i spełnienia przepisów
dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
(7) Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia.
Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób,
aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:
-

wydzielania się gazów toksycznych,
obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu
niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

-

przedostawania się gryzoni do wnętrza,

nadmiernego hałasu i drgań.

(8) Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób,
aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:
-

zniszczenia całości lub części obiektów,
przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,
zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów
granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego
elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli
konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz
w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany
graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania
użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu
nie mogą wystąpić:
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-

lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność
użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie
konstrukcyjnych elementów,
odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej
przydatność
użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz
uszkodzenia części nie konstrukcyjnych i elementów wykończenia,
drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia obiektu, jego wyposażenia
oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie innego obiektu budowlanego nie może
powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego
przydatności do użytkowania.
(9) Bezpieczeństwo użytkowania.
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie
stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania.

I. 5.5 Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia
i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:
1. Sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
2. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od
potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez
Wykonawcę na bieżąco. Wymogi w zakresie organizacji Ruchu podano w punkcie 5.10.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na
Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp.
W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.
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I. 5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych,
gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe wysypisko, zgodnie
z Prawem Ochrony Środowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001. Wykonawca wystąpi o zezwolenia
i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/w usuwania poniesie
Wykonawca
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, o możliwością powstania pożaru.
c) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:
- stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody z późniejszymi
zmianami
- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
z późniejszymi zmianami
- stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r., o odpadach,
- stosować się do obowiązujących przepisów w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku
- stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo Wodne

I. 5.7 Zieleń
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane
pozwolenia niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania
odpadów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania wymagających pozwolenia
Wykonawca wykona (na swój koszt) „raport dendrologiczny‖ inwentaryzujący stan zieleni na
terenie objętym Robotami oraz inne niezbędne opracowania i dokumentacje.
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością
Zamawiającego, który w porozumieniu z Inżynierem podejmuje ostateczną decyzję o formie
ich zagospodarowania.
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi
(np. załadunek, transport, rozładunek, itp.) ponosi Wykonawca.
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi
i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo
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i obowiązek zgłaszać Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich
odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

I. 5.8 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

I. 5.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany
jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego,
użytkowników i właścicieli urządzeń.
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże
się korekta
Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia
o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający.
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych.

I. 5.10 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
(1) Prace organizacyjne
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczeństwa ruchu,
c) przygotowanie terenu
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników,
barier, oznakowań i drenażu.
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
(2) Prace utrzymaniowe
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych,

poziomych, barier i świateł,
b) opłaty/dzierżawy terenu
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
(3) Prace porządkowe/końcowe
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego Wykonawca

w ramach Ceny
Kontraktowej wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robót oraz związanego
z tym systemu oznaczeń poziomych i pionowych.

I. 5.11 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie
o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

I. 5.12 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawcę w szczególności obowiązują:
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
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3) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650).
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:
-

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,
warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót
budowlanych,
i wyposażenia,
niebezpiecznych,

-

utrzymywania

właściwego

stanu

technicznego

instalacji

sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji
przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na

budowie porządku i czystości,
organizacji pracy na budowie,
sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

I. 5.13 Pracownicy
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze
winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków.
Ubrania mogą być używane ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być
prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu.
Każdy pracownik przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób
umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane:
aktualna fotografia paszportowa, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko.
Goście i osoby wizytujące muszą posiadać identyfikatory z napisem "GOŚĆ" oraz nazwę
jednostki, która ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście i osoby
wizytujące muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy
buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wyposażenie gości i osób wizytujących w środki indywidualnego zabezpieczenia,
w odpowiednie identyfikatory oraz będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia
niniejszych wytycznych. Inżynier ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność
dochowania w/w warunków. Ma również prawo do odsunięcia od robót pracowników nie
spełniających w/w warunków do momentu ich spełnienia.

I. 5.14 Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez
Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby np. budowla drogowa lub jej elementy były utrzymane
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

I. 5.15 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych
Ochrona robót przed czynnikami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.

I. 5.16 Odwodnienia wykopów
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowany zgodnie z odrębnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez
Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych.
Odwodnienie robocze obejmuje:
a) wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o

przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód
opadowych,
b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1,
0 % zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),
c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia
wgłębnego wykopów.
Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów
budowlanych. Projekt odwodnień wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.5.5 winien
opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robót
odwodnieniowych. W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany
uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych.

I. 5.17 Przebudowa urządzeń kolidujących
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty przebudowy oraz nadzorów właścicieli urządzeń
w trakcie ich przebudowy i budowy.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na
skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca
na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami
uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed
awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu
4 godzin od ich wystąpienia.

I. 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
I. 6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
Robót zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a)

część ogólną opisującą:
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organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót,
6) system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością
wykonywanych Robót,
7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
8) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Inżynierowi;
1)
2)
3)
4)
5)

b)

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,
2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu
4) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
5) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

I. 6.2 Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót
i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający. Wykonawca będzie
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
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Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych
materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

I. 6.3 Pobieranie próbek
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane
to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium.
Jeśli zdaniem Inżyniera wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie
oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie
będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

I. 6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

I. 6.5 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

I. 6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
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Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.

I. 6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w PFU. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane wg Warunków
Kontraktu, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały posiadające atesty i urządzenia - ważne
legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność
ich właściwości z wymaganiami to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

I. 6.8 Próby, Próby Końcowe
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest
elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej w punkcie
8 WW 00.00.
(1) Dokonywanie prób
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz
wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych
w Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów
niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu.
(2) Próby Końcowe
W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ
wszelkiego użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy
charakterystyczne Robót.
Pozytywne wyniki Próby Końcowej prowadzonej zgodnie z wymaganiami PFU są warunkiem
koniecznym Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Po jej pozytywnym zakończeniu Inżynier
wydaje jedno Świadectwo Przejęcia dla całości Robót.
(3) Okres Zgłaszania Wad
Okres Zgłaszania Wad będzie trwał 36 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia
dla Całości Robót. Na koniec Okresu Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo
Wykonania.
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I. 6.9 Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002, w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 108, poz. 953) spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, w porządku chronologicznym.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datę przekazania przez Inżyniera Rysunków,
uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robót,
f) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
g) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
h) uwagi i polecenia Inżyniera,
i) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu,
j) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych
i końcowych odbiorów Robót,
k) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
l) inne istotne informacje o przebiegu Robót.
a)
b)
c)
d)
e)

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
(2) Dziennik Robót
Dziennik Robót jest dokumentem, w którym wpisuje się szczegóły zaangażowania
Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów,
opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót.
Do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności:
a) godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy,
b) sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie,
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c) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót
d) opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,
e) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
f) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
g) inne szczegółowe informacje o przebiegu Robót.
h) szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym

dostarczonych i użytych dostaw.
Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane codziennie, w porządku chronologicznym.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w p. (1)-(3) następujące
dokumenty:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoły odbioru Robót,
protokoły z narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.

I. 7 OBMIAR ROBÓT
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru.
Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy,
więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru.
W tym świetle:
a) Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i będzie

podlegała korektom zgodnie z Kontraktem,
b) Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych

w Wykazie Cen.
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I. 8 PRZEJĘCIE ROBÓT
I. 8.1 Ogólne procedury Przejęcia Robót
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem,
po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier w ciągu 28 dni, po
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z
którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody.
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier, wystawiając Świadectwo
Wykonania i w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad lub
później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy
wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi
akceptację Robót.

I. 8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru.
Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w
zgodzie z PFU, zatwierdzoną dokumentacją projektową i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy
od zobowiązań określonych Kontraktem.

I. 8.3 Odbiór częściowy - Częściowe Przejęcie Robót/Odcinków
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. W trybie
odbioru częściowego Inżynier wystawia Częściowe Świadectwo Przejęcia Robót/Odcinka.

I. 8.4 Warunki Przejęcia Robót
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:
1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu
2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych
dokumentów,
4) Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez
Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział
w przekazaniu.
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5) Komisja odbierająca Roboty (składająca się z przedstawiciela Zamawiającego,
Inżyniera, kompetentnych organów administracji państwowej, których uczestnictwo
wynika z procedury przekazania robót do użytkowania) dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób
Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU.
6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

I. 8.5 Dokumenty Przejęcia Robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
dokumentację projektową i dokumentację powykonawczą,
uwagi i zalecenia Inżyniera,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy,
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych
zgodne z PFU i PZJ,
f) odpowiednie aprobaty, atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
g) sprawozdanie techniczne,
h) powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,
i) komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania
obiektu/ów do eksploatacji w świetle obowiązującego prawa polskiego.
j) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
a)
b)
c)
d)
e)

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
a)
b)
c)
d)

zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
wykaz wprowadzonych zmian,
uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego – Przejęcia Robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wymagań ustalonych przez Inżyniera.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.
Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności
wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi Protokół Końcowego
Przejęcia Robót.

I. 8.6 Świadectwo Przejęcia
Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę
następujących warunków:
a) zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod

warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera,
b) dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Świadectwa
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c) Przejęcia,
d) dostarczenia Inżynierowi podpisanych wyników wszystkich badań, prób i sprawdzeń

I. 8.7 Wypełnienie Gwarancji
Wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji jest możliwe po zakończeniu procedury
odbioru pogwarancyjnego polegającego na ocenie wykonanych Robót związanych
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6 i 8.4 niniejszych WW.

wizualnej

obiektu

Inżynier wystawi Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające zakończenie Kontraktu po
upływie
Okresu Zgłaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru
pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele
Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji.

I. 8.8 Końcowe Świadectwo Płatności
Po wystawieniu Świadectwa Wypełnienia Gwarancji przez Inżyniera Wykonawca jest
zobowiązany przedstawić Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony
wszystkimi dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle
z przedstawionego projektu.
Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na
piśmie, że rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności
związanych z Kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu
wykonanych Robót.
Inżynier Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego
i Noty Potwierdzającej.

I. 9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na
podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją
Wykazu Cen. Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w punktach 9 punktu 2.4 PFU pt.
Warunki Wykonania i Odbioru Robót oraz w innych miejscach PFU.
Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować:
a) robociznę bezpośrednią,
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty
dotyczące oznakowana
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Robót, wydatki dotyczące bhp, ubezpieczenia, gwarancje, koszty ogólne, usługi obce
na rzecz
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
f)

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym podatek akcyzowy. Do
cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę
w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej
zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.

I. 10 PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI
KONTRAKTU
Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego
nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje.
Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji
Robót.
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.)
stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie Ministra
Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku
stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz.
182)
W takich warunkach normy podane w spisach punktów nr 10 każdego WW (punkt 2.4 PFU)
należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na
specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w części
informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU,
poleceniami Inżyniera wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez
Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń.

38

II WW 01.00: Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
II. 1 WSTĘP
II. 1.1

Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót pomiarowych i prac geodezyjnych dla zadania: Budowa Zbiornika
Magazynowego Wody Uzdatnionej oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowości Brzyków, gm. Widawa.

II. 1.2

Zakres stosowania WW

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.

II. 1.3

Zakres Robót objętych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:
1) Roboty pomiarowe związane z budową sieci instalacyjnych i obiektów
technologicznych.
- wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe)
sieci instalacyjnych,
- wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe)
obiektów technologicznych,
- ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
2) Obsługę geodezyjną budowy, np: tyczenie uzbrojenia sieci, wykonanie operatów
szalunków, operatów powykonawczych stropów i konstrukcji stalowych i innych
dokumentów geodezyjnych wymaganych przez Inżyniera
3) Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników, rowów
i skarp,
4) Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej.
5) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

II. 1.4

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖ p. 1.4. Ponadto:
Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m.

II. 1.5

Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".
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II. 2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania
Podstawowe‖ p. 2.
Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi WW są:
-

paliki drewniane o Ø15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m,
paliki drewniane o Ø 50-80 mm i długości około 0,30 m,
pręty stalowe o Ø12 mm i długości 30 cm,
bolce stalowe o Ø5 mm i długości 0,04-0,05 m lub kołki wstrzeliwane dla punktów
utrwalanych w istniejącej nawierzchni,
słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki powinny mieć długość
około 0,50 m i przekrój prostokątny,
farba (do zaznaczania punktów),

Materiały mogą być przewożone dowolnym transportem.

II. 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖ p. 3.
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci instalacyjnych,
obiektów technologicznych, konstrukcji budowlanych oraz reperów roboczych będą wykonane
ręcznie.
Do robót geodezyjnych objętych niniejszymi WW należy stosować następujący sprzęt:
-

teodolity lub tachimetry,
niwelatory, dalmierze,
tyczki, łaty, taśmy stalowe, - szpilki.

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej
dokładności pomiaru.

II. 4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe p. 4.
Sprzęt i materiały objęte niniejszymi WW można przewozić dowolnymi środkami transportu.

II. 5 WYKONANIE ROBÓT
II. 5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania
Podstawowe p. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K.
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały pozyskane przez siebie,
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do
szczegółowego wytyczenia robót. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i ustabilizować
w terenie punkty główne obiektów budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze)
dla każdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia
i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane
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w obecności Inżyniera. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera
o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych.
Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu
w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez
Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu określonych
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez
Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy.

II. 5.2 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dla sieci sanitarnych oraz
obiektów technologicznych
Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Inżyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm
w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do
jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu
charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe
oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Jako
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych.

II. 5.3 Odtworzenie osi trasy drogowej
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Inżyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych
w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2 niniejszych
WW. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót
zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

II. 5.4 Wyznaczenie (sprawdzenie) punktów głównych osi trasy drogowej i
punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być ustabilizowane w sposób trwały,
a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może
przekraczać 500 m.
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi
trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna wynosić
500 metrów.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe
na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych,
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia,
zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.

II. 5.5 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów
na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczania krawędzi nasypów
i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odległość między palikami lub
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów
o kształcie zgodnym z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

II. 5.6 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem robót,
dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja
musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce.
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II. 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
II. 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe p. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej)
w trybie p. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe.

II. 6.2 Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach
i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5 niniejszych WW.
Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów geodezyjnych obiektów inwestycji.

II. 7 OBMIAR ROBÓT
Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie
będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych będzie zawarta
w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała
korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki
obmiarowej.

II. 8 PRZEJĘCIE ROBÓT
II. 8.1 Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe "
p. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi,
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU)
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

II. 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
II. 9.1 Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe p. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty pomiarowe i prace
geodezyjne. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną
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pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót
pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robót związanych z nimi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

II. 9.2 Cena składowa wykonania robót
Cena składowa wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje:
wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe)
sieci sanitarnych i obiektów technologicznych przewidzianych do wykonania,
wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg,
chodników i placów przewidzianych do wykonania,
wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów i instalacji,
(sytuacyjne i wysokościowe)
ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów
inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
obsługę geodezyjną budowy inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu
prac nawierzchniowych.

II. 10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja techniczna 0-1.

Ogólne
zasady
geodezyjnych.

wykonywania

prac

Instrukcja techniczna 0-3.

Ogólne
zasady
geodezyjnych.

kompletowania

prac

Instrukcja techniczna G-1.

Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978

Instrukcja techniczna G-2.

Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg.

Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg.

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.1.

Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983

Wytyczne techniczne G-3.2.

Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

oraz inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.
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III

WW 02.00: Roboty rozbiórkowe

III. 1 WSTĘP
III. 1.1

Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót rozbiórkowych dla zadania: Budowa Zbiornika Magazynowego Wody Uzdatnionej oraz
zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzyków, gm.
Widawa.
Zakres stosowania WW
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.

III. 1.2

Zakres Robót objętych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę dróg
i chodników, budowli, elementów budowli, budynków i elementów budynków, obiektów małej
architektury oraz sieci i infrastruktury.

III. 1.3

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 1.4.

III. 1.4

Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".

III. 2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania
Podstawowe” p. 2.
Wszystkie materiały pomocnicze będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inżyniera. W oznaczonym czasie przed użyciem Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki
do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i użycie zgodnie
z założeniami PZJ.

III. 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 3.
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
spycharki,
koparko-ładowarki z funkcją kucia,
żurawie samochodowe,
samochody ciężarowe,
młoty pneumatyczne,
piły mechaniczne,
palniki acetylenowo-tlenowe,
drobny sprzęt pomocniczy.

III. 4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”
p. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał
akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

III. 5 WYKONANIE ROBÓT
III. 5.1

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania
Podstawowe” p. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

III. 5.2

Rozbiórka elementów dróg i chodników

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych
dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie należy
zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich
elementów nawierzchni i podbudów zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, WW
lub wskazanych przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować
istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku konieczności
odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).
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Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych
należy odpowiednio zabezpieczyć.
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności.
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk
materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce
wskazane przez Inżyniera.
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i utylizować, wywożąc
na legalne dostępne dla Wykonawcy składowisko odpadów. Nadmiar ziemi odwożonej na
odkład należy utylizować.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody
opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie
z wymaganiami określonymi w WW 03.00 „Roboty ziemne‖.

III. 5.3

Rozbiórka elementów budowlanych

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzętem mechanicznym z zachowaniem należytej ostrożności.
Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych
należy odpowiednio zabezpieczyć.
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk
materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce
wskazane przez Inżyniera.
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane
składowisko odpadów.

III. 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
III. 6.1

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " p. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej)
w trybie p. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.
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III. 6.2

Szczegółowe zasady kontroli robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega przede wszystkim na dokonaniu oceny czy
wykonane prace nie wpłynęły w negatywny sposób na ich otoczenie.
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega także na wizualnej ocenie kompletności
wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów
odzyskanych, a w szczególności materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w WW 03.00 „Roboty ziemne”.

III. 7 OBMIAR ROBÓT
Roboty rozbiórkowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na
podstawie obmiaru. Żadna z części robót rozbiórkowych nie będzie płatna stosownie do ilości
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót rozbiórkowych będzie zawarta w scalonych cenach
ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie
z Kontraktem. Dla robót rozbiórkowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki
obmiarowej.

III. 8 PRZEJĘCIE ROBÓT
III. 8.1

Warunki ogólne

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe "
p. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi,
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU)
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

III. 8.2

Warunki szczegółowe

Roboty związane z zasypaniem dołów po rozbiórkach należą do robót ulegających zakryciu.
Zasady ich przejęcia są określone w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 8.2.

III. 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
III. 9.1

Ustalenia ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty rozbiórkowe. Cena wykonania
tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu
Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych robót
związanych z robotami rozbiórkowymi.
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Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

III. 9.2

Cena składowa wykonania robót

Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie w zakresie
i chodników obejmuje:

rozbiórki dróg

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, cięcie piłą, rozkucie i zerwanie
nawierzchni, zerwanie podbudowy,
przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
utylizacja materiału rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nie nadającego się do
ponownego wykorzystania,
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiórki budynków
i instalacji obejmuje:
roboty przygotowawcze i zabezpieczające cięcie piłą,
rozkucie,
demontaż lub rozebranie elementu w zależności od potrzeb,
przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz opłaty za ich składowanie,
uporządkowanie placu budowy po robotach.

III. 10

PRZEPISY ZWIĄZANE

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego Normy pomocnicze:
1) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu oraz inne aktualne PN (ENPN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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IV

WW 03.00: Roboty ziemne

IV. 1 WSTĘP
IV. 1.1

Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych dla zadania: Budowa Zbiornika Magazynowego Wody Uzdatnionej oraz
zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzyków, gm.
Widawa.

IV. 1.2

Zakres stosowania WW

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.

IV. 1.3

Zakres Robót objętych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje:
usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów,
likwidację zieleni,
wykopy w gruncie,
zasypywanie wykopów gruntem z wykopów (jeżeli grunt ten spełnia odpowiednie
wymagania) z zagęszczaniem warstwami,
zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami,
wykonanie nasypów,
wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne,
wykonanie obsypki rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem
warstwami,
wywóz i utylizację nadmiaru humusu, gruntu, gruzu, asfaltu,
plantowanie terenu po zakończeniu prac,
humusowanie terenu.

IV. 1.4

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 1.4. Ponadto:
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,
zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,
ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub
wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja
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wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych,
wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty.
odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,
utylizacja - ostateczna stabilizacja lub unieszkodliwienie odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu,
asfaltu) składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu
z ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę,
plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych
do 50 m
kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN72/8932-01
wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona
wg wzoru:
d

Is

ds

Gdzie:
d

ds

- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie
z BN77/8931-12, (Mg/m3),
- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy
wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy
wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora
(Mg/m3),
Wskaźnik

różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca
niespoistych, określona wg wzoru:

zagęszczalność

gruntów

d60
U
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d10

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60%
gruntu, (mm), d10 - średnica oczek sita, przez które
przechodzi 10% gruntu, (mm).
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:

E2
I0
E1
gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

IV. 1.5

Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".

IV. 2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania
Podstawowe” p. 2.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy
oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Grunty uzyskane
przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za
zezwoleniem Inżyniera.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości
robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem,
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych
ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy,
o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie
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budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub
nadmiernej wilgotności.
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów,
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu,
grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie rurociągów,
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu,
grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy),
ziemia urodzajna.
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998
Lp. Wyszczególni enie Jednostki

Grupy gruntów

właściwości

niewysadzinowe

- rumosz

1 Rodzaj gruntu

-

2 Zawartość cząstek
≤0,075 mm

%

≤0,02 mm
3 Kapilarność bierna
Hkb
4 Wskaźnik
piaskowy WP

m

niegliniasty
żwir pospółka
piasek gruby
piasek średni
piasek drobny
żużel
nierozpadowy

<15

wątpliwe

- piasek pylasty
- zwietrzelina
gliniasta

- rumosz gliniasty
- żwir gliniasty
- pospółka gliniasta

wysadzinowe
mało wysadzinowe
- glina piaszczysta zwięzła,
glina zwięzła, glina
pylasta zwięzła
- ił, ił piaszczysty, ił
pylasty
bardzo wysadzinowe
- piasek gliniasty
pył, pył piaszczysty
- glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
ił warwowy
>30

<3

od 15 do 30
od 3 do 10

<1,0

≥1,0

>1,0

>35

od 25 do 35

<25

>10
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Tablica 2. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.
Przeznaczenie Przydatne
Na dolne
warstwy
nasypów
poniżej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Żwiry i pospółki, również
gliniaste
3. Piaski grubo, średnio
i drobnoziarniste, naturalne
i łamane
4. Piaski gliniaste z
domieszką frakcji żwirowokamienistej (morenowe) o
wskaźniku różnoziarnistości
≥U 15
5. Żużle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwałów (powyżej 5
lat)
6. Łupki przywęgłowe
przepalone
7. Wysiewki kamienne o
zawartości frakcji iłowej
poniżej 2%

Przydatne
z zastrzeżeniami

Treść
zastrzeżenia

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miękkie

- gdy pory w gruncie skalistym będą
wypełnione gruntem lub materiałem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyły piaszczyste i pyły

- gdy będą wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wód
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski próchniczne, z
wyjątkiem pylastych piasków
próchnicznych
5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o wL<35%

- do nasypów nie wyższych niż 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem
- w miejscach suchych lub
przejściowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz
inne grunty o
granicy płynności wL od 35 do 60%

- do nasypów nie wyższych niż 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartości frakcji iłowej ponad 2%

- gdy zwierciadło wody gruntowej
znajduje się na głębokości większej
od kapilarności biernej gruntu
podłoża

8. Żużle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

- o ograniczonej podatności na
rozpad - łączne straty masy do 5%

9. Iłołupki przywęglowe
nieprzepalone
10. Popioły lotne i mieszaniny
popiołowo-żużlowe
1. 1. Żwiry i pospółki gliniaste
2. 2. Piaski pylaste i gliniaste
1. Żwiry i pospółki
3. 3. Pyły piaszczyste i pyły
2. Piaski grubo i średnio- 4. 4. Gliny o granicy płynności
ziarniste
Na górne
mniejszej niż 35%
3.
Iłołupki przywęglowe
warstwy
5. 5. Mieszaniny popiołowożużlowe z
przepalone zawierające mniej
nasypów w
węgla kamiennego
niż 15% ziaren mniejszych
strefie
6.
6. Wysiewki kamienne
przemar- zania od 0,075 mm 4. Wysiewki
gliniaste o zawartości frakcji
kamienne o uziarnieniu
iłowej >2%
odpowiadają- cym
7. Żużle wielkopiecowe i inne
pospółkom lub żwirom
metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste
W wykopach
i miejscach
zerowych do
Grunty niewysadzinowe
Grunty wątpliwe i wysadzinowe
głębokości
przemarzania

- gdy wolne przestrzenie zostaną
wypełnione materiałem
drobnoziarnistym
- gdy zalegają w miejscach suchych
lub są izolowane od wody

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntów spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioły itp.

- drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%
- o wskaźniku nośności wnoś≥10
- gdy są ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiołami itp.)

IV. 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym,
piły mechaniczne,
spycharki,
ładowarki,
zagęszczarki wibracyjne,
zestaw do odwadniania wykopów.

IV. 4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”
p. 4.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał
akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i
samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.

IV. 5 WYKONANIE ROBÓT
IV. 5.1

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania
Podstawowe” p. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Roboty ziemne nie mogą nadmiernie utrudniać ruchu pieszego, w miarę potrzeb należy nad
wykopami ustawiać przejścia dla pieszych.

IV. 5.2

Przygotowanie do robót ziemnych

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy :
zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, istniejącym uzbrojeniem
terenu, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypów i skarp ziemnych,
wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych,
szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów
ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych
posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny,
niwelator , jak i prostymi przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą
itp.,
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przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i
krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek,
usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty
ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych,
- przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów,
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczać +/–5cm.
Podczas wykonywania prac ziemnych, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzać czy warunki
gruntowe są zgodne z przyjętymi w dokumentacji.

IV. 5.3

Prace geodezyjne

Warunki techniczne wykonania robót geodezyjnych zostały określone w p.5 WW 01.00
„Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”.
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między
innymi:
wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,
wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych,
takich jak osie, obrysy, krawędzie,
wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości
reperów wysokościowych,
wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania
itp.,
wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń
i elementów zakończonych
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację
Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie
techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach
dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy.

IV. 5.4

Usunięcie zieleni

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wyciąć drzewa, krzewy i zarośla,
znajdujące się na terenie prowadzonych robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z niniejszymi WW,
zatwierdzoną dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera.
Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca wystąpi i otrzyma decyzję zezwalającą na
usunięcie drzew i krzewów oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiającego stosownych
opłat za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym..
Opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za
wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Zamawiający. Opłata zostanie
wniesiona przed terminem planowanego rozpoczęcia robót.
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Warunki wykonania robót:
Podczas prowadzenia prac przy wycince należy ze szczególną starannością zadbać
o przestrzeganie przepisów BHP, a przy spalaniu pozostałości po wykarczowaniu –
przepisów przeciwpożarowych.
W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy
tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.
Pozostałości po usuniętej roślinności należy wywieźć na legalne składowisko dostępne dla
Wykonawcy.

IV. 5.5

Zdjęcie warstwy humusu

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do
zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki
transportu (bez zanieczyszczeń).
Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami
z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym.
Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m.
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzoną Dokumentacją
Projektową, w zakresie:
powierzchni zdjęcia humusu,
grubości zdjętej warstwy humusu,
prawidłowości spryzmowania humusu.
Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót.

IV. 5.6

Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód

Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez
Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. Odwodnienie robocze
obejmuje:
wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą)
o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód
opadowych,
nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 %
zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego
wykopów.
dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować współczynniki filtracji:
o piaski drobne:
- do 2,0 m/d,
o piaski średnie i grube
- 7,7 do 10,0 m/d,
o pospółki i żwiry
- 18,0 do 25,0 m/d.
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego
warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych
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i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające
prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Koszt
uzgodnień ponosi Wykonawca.
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód
z wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót
ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

IV. 5.7

Odspojenie i odkład urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane
zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej.
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.

IV. 5.8

Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych

Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać:
a) młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go,
b) zrywarkami, które rozluźniają grunt po przejeździe z zagłębionymi w grunt zębami.

Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby:
głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza poziom koryta drogowego lub
wykopu,
nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie,
rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszczenia
gruntu (koparek, ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.).

IV. 5.9

Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych . Warunki
techniczne wykonania..
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IV. 5.9.1

Wykopy

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej
od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed
ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany
wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być
zmniejszona.
Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem
otwartym z deskowaniem pełnym ścian wykopu, za pomocą deskowania płytowego z szynami
prowadzącymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem
jak również umocnienie ażurowe.[wykop wąskoprzestrzenny: umocnienie pełne, ażurowe,
wykop szerokoprzestrzenny : rozkop] Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający
ich eksploatację.
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczać +/–5cm.
Podczas wykonywania prac ziemnych, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzać czy warunki
gruntowe są zgodne z przyjętymi w dokumentacji. W przypadkach gdy warunki tego
wymagają, grunt w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia
zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić.

IV. 5.9.2

Podłoże

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480, dający się wyprofilować wg kształtu
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu).
Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosić min. 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm.
Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

IV. 5.9.3

Zasypka i zagęszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić
z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić min. 10 cm.
Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne,
wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Materiał podsypki winien spełniać wymagania
PN-86/B-02480 Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane
bezpośrednio na nim. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości
warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do
wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża.
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został
przemieszczony. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym.
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia
powinien posiadać wilgotność naturalną W n zbliżoną do optymalnej W opt, określonej według
normalnej metody Proctora.
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Zaleca się aby:
dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność
gruntu była w granicach W n = W opt ± 2 %,
dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych W n ≥ 0, 7 W opt, przy czym górna granica
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających,
dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać
możliwie dużą ilością wody.
Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienek nie
powinna być większa niż 15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zagęszczeniem.
Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć
osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości
Proctora (grunt o wskaźniku Wp>55).

IV. 5.10

Wykonanie robót ziemnych pod kable

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie
z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby
górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7 m
a w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m.
Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych
w danych rejonie.

IV. 5.11

Wykonanie robót ziemnych pod jezdnię

IV. 5.11.1

Wykopy

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej
projektowanych rzędnych robót ziemnych.
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IV. 5.11.2

Zagęszczenie

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego
w tablicy 3.
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robót ziemnych
Minimalna wartość Is dla:
Strefa korpusu

Górna warstwa o grubości 20
cm
Na głębokości od 20 do 50 cm
od powierzchni robót ziemnych

autostrad
i dróg

innych dróg

ekspresowych

kategoria ruchu
KR3-KR6

kategoria ruchu
KR1-KR2

1,03

1,00

1,00

1,00

1,00

0,97

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości I s,
podanych w tablicy 3.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia
gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inżynierowi.
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

IV. 5.11.3

Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

IV. 5.12

Wykonanie robót ziemnych pod budynki

Wykopy będą wykonywane do głębokości 10 cm powyżej poziomu posadowienia
mechanicznie i do dna wykopu ręcznie. Do wykonania powierzchni wykopu budowlanego
w jednorodnych i spoistych gruntach należy zastosować gładkie łopaty pogłębiarki Jeśli
w wyniku zaniedbania lub z innego powodu Wykonawca wykona wykopy głębiej niż zostało to
określone, lub jeżeli spowoduje rozluźnienie gruntu w obszarze wysokości posadowienia, nie
będzie mógł zgłaszać roszczenia o wynagrodzenie za przywrócenie pierwotnego
zagęszczenia ułożenia.
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W czasie trwania wykopów spadki będą utrzymywane w taki sposób aby umożliwić stały
odpływ wody. Jeśli będzie to konieczne, wykonane zostaną tymczasowe rowy odwadniające.
Zasypywanie wykopów
winno odbywać
się
mechanicznie warstwami o
grubościach dostosowanych do używanego sprzętu.
Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien
być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Współczynnik zagęszczenia
gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) winien być zgodny z projektem.
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Grunty badać wg PN-75/B-04481.

IV. 5.13

Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa zatwierdzony projekt. Gdy wykop
wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około
50 cm mniejszej niż w zatwierdzonym projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne
ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody
gruntowej.
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości
0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy
nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie
(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko
przed przystąpieniem do robót fundamentowych.
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie
wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest
niemożliwe grunt należy wymienić.

IV. 5.14

Umocnienie wykopów

IV. 5.14.1

Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopów obejmuje:
Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów
do potrzebnych wymiarów.
Wyrównanie ścian wykopu.
Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.
Przykrycie wykopu balami.
Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu.
Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie.

IV. 5.14.2

Ścianki szczelne

Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19.
12.1966r.),
Zasady wykonywania ścianek szczelnych:
Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie
oczyszczane i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym,
Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby
spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie
szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu
czołowego przy wbijaniu,
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Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane
w postaci pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach
nie mniejszych od 20 m,
Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3, 0 dla ścian
o wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na
pale kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte
podkładami drewnianymi
Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię
pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej.
Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w
kilku nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie
wykonuje się elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie
elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem
gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane.
Górny koniec brusów powinien być chroniony głowicą ochronną.
Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp. ) należy zastosować środki dla ich
pokonania lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego
projektu.
Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie
ogranicza się pod warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych
i niewystąpienia rozerwania zamków,
Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków
naprawy źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad
oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając
wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.
Dokumentacja wykonanych robót:: dzienny raport wbijania pali i brusów powinien zawierać
co najmniej niżej wymienione dane: o data, o odcinek ściany, o numery pali i brusów,
kleszcze (pojedyncze, podwójne), o odchylenie, deformacja, ucięcia, o położenie końcowe
dolnej krawędzi elementu, o napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia
lub wstrzymanie wbijania).

IV. 5.15

Nasypy

IV. 5.15.1

Ukop i dokop

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane
przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu
powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt
poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być wykonywane równolegle do
osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek
i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na
piśmie przez Inżyniera.
Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu
prac.
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Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego
dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez
Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera.
Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody.
O ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Jeżeli
ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza.
Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby
harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić
rekultywację według odrębnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

IV. 5.15.2

Wykonanie nasypów

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty
przygotowawcze.
Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy,
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej
powierzchni, wynoszącym około 4% 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m.
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających
w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość
wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 4, Wykonawca powinien
dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 4 nie mogą być osiągnięte przez
bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu
podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości
0,5 m od powierzchni terenu
Mi

nimalna wartość Is dla:

autostrad
i dróg
ekspresowych

innych dróg
kategoria ruchu
KR3-KR6

kategoria ruchu
KR1-KR2

do 2

1,00

0,97

0,95

ponad 2

0,97

0,97

0,95

Nasypy o
wysokości,
m

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.
Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed
przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na
głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu.
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem
zasad podanych w p. 2.
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podłużnego, które określono w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera.
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W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać
następujących zasad:
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy
nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach,
o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać
w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało
przepuszczalnego (o współczynniku K10 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około
4%
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny,
gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem.
Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się
wody.
e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być
ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku.
Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.
f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 6 10 –5 m/s i wskaźniku
różnoziarnistości U 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach,
Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację
cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy
wykonać z gruntu przepuszczalnego.
h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do
0,5 m, należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej
powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% 1% według poz. d).
i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany
w nasyp. Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych
powinno odbywać się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera:
a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów
przemysłowych z wypełnieniem wolnych przestrzeni. Każdą rozłożoną warstwę materiałów
gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy przykryć warstwą żwiru, pospółki,
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piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania
(najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi
ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów można stosować skały oraz odpady
przemysłowe, które są miękkie.
b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów
przemysłowych bez wypełnienia wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane według
tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. Warstwy te należy
oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10
centymetrową warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego,
zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spełniających warunek:
4 d85 ≥ D15 ≥ 4 d15
gdzie:
d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub
gruntu górnej warstwy nasypu (mm),
D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm).
Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej
niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych.
Rolę warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia
przewidziane do użycia w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez
uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość
mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna materiału
gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarniania
przyległych warstw.
Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej długości
klina odłamu, zaleca się stosowanie gruntów stabilizowanych cementem. Do wykonania
nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, mogą być
stosowane żwiry, pospółki, piaski średnioziarniste i gruboziarniste, o wskaźniku
różnoziarnistości U 5 i współczynniku wodoprzepuszczalności k10 10 -5 m/s. Wskaźnik
zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niż 1,00 na całej wysokości nasypu (dla
autostrad i dróg ekspresowych górne 0,2 m nasypu - 1,03.
Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu
z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie
przepustów z innych poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu.
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed
zsuwaniem się przez:
a) wycięcie w zboczu stopni,
b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu.
Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności
nasypu przez podparcie go murem oporowym.
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości
do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym
z pochyleniem skarpy.
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Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części
nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie.
Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych
na: a) wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna,
b) wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju
gruntu wypełniającego bagno, współczynników filtracji, badań edometrycznych,
wilgotności itp., c) obliczeniach stateczności nasypu,
d) obliczeniach wielkości i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki
potrzebne do prawidłowego odwodnienia.
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia
następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może
on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych
ze śniegiem lub lodem.
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed
wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona
z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących
warunków.
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej
zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
W tablicy 5 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.
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Tablica 5. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego
Rodzaje gruntu
Rodzaje urządzeń
zagęszczających

niespoiste: piaski,
żwiry, pospółki
grubość liczba
warstwy przejść
[m]
[1]

Walce statyczne
gładkie *
Walce statyczne
okołkowane *

spoiste: pyły gliny,
iły
grubość liczba
warstwy przejść
[m]
[1]

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8

liczba
przejść
[1]

0,2 do 0,3 4 do 8

1)

8 do 12

0,2 do 0,3

8 do 12

2)

Walce statyczne
ogumione *

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4

6 do 10

-

-

3)

Walce wibracyjne
gładkie **

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4

0,3 do 0,6 3 do 5

4)

Walce wibracyjne
okołkowane **

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4

0,2 do 0,4

5)

Zagęszczarki
wibracyjne **

0,3 do 0,5 4 do 8

Ubijaki
szybkouderzające

0,2 do 0,4 2 do4

2,0 do
8,0

-

grubość
warstwy
[m]

Uwagi o
przydatności
maszyn

0,2 do 0,3

Ubijaki o masie od 1
do 10 Mg zrzucane z
wysokości od 5 do
10 m

-

gruboziarniste
i kamieniste

-

6 do 10

-

0,1 do 0,3 3 do 5

4 do
10
1,0 do
uderz eń
4,0
w punkt

6 do 10

0,2 do 0,5 4 do 8

6)

0,2 do 0,4 3 do 4

6)

3 do 6
uderzeń w 1,0 do
punkt
5,0

3 do 6
uderzeń
w punkt

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości
zagęszczać statycznie.

15 cm, cieńsze warstwy należy

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.
3) Mało przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych walce bardzo ciężkie.
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej,
z tolerancją:
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±2%

a) w gruntach niespoistych

b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, -2 %
c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych

+2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością
określoną w p. 6. W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy
należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego
i wtórnego modułu odkształcenia.
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko dla
gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia
Is, według BN77/8931-12.
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12,
powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 6. Tablica 6.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartość Is dla:
Strefa nasypu

autostrad i
dróg

kategoria ruchu
KR3-KR6

kategoria ruchu
KR1-KR2

1,03

1,00

1,00

1,00

-

-

-

1,00

0,97

ekspresowych
Górna warstwa o grubości 20 cm
Niżej leżące warstwy nasypu do
głębokości od powierzchni robót
ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady)
-

0,2 do 1,2 m (inne drogi)

innych dróg

Warstwy nasypu na głębokości od
powierzchni robót ziemnych poniżej:
-

2,0 m (autostrady)

0,97

-

-

-

1,2 m (inne drogi)

-

0,97

0,95

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest
pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I 0
określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998.
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż:
dla żwirów, pospółek i piasków
2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0,
2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0,
dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin
zwięzłych, iłów – 2,0,
e) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów
piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) –
3,0,
f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,
a)
b)
c)
d)
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g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych.

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej
i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał,
o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.
Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2,
powinien być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt
czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne warstwy układanego
gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się w
granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być
równa optymalnej z tolerancją podaną w p. 5. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej
zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy
określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru
(sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co
najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na
podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5
dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy
rozkładanego gruntu.

IV. 5.15.3

Odkłady

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami,
które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do
budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do

wbudowania,
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych

z budową trasy drogowej,
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas,
gdy zostało to jednoznacznie określone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
harmonogramie robót lub przez Inżyniera.
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład,
materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania
dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny
być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami,
dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera.
Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej,
materiały te należy przewieźć na miejsce składowania dostępne dla Wykonawcy.
Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane
przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu.
Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to:
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a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu
powinna wynosić:
nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych,
nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład
należy wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy
zlokalizować poniżej wykopu,
d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać
od strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu.
Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie
z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według
wskazań Inżyniera. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych
uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do
tego miejscu, obciążają Wykonawcę.
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz
odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PNS02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m,
pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.
Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem.
Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane,
o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie
z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji projektowej
lub przez Inżyniera.
Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie
konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności
w całości obciąża Wykonawcę.

IV. 5.16

Odkład

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach
(Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r.
Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz.
628) grunt pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany. Miejsce i technologię utylizacji
gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem.

IV. 5.17

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:
wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu
przed dostępem ludzi,
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zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub
drobnego żwiru),
zawiadomić Inżyniera, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.

IV. 5.18

Humusowanie

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę
możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną
na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu
humusu ponosi Wykonawca.
Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację,
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie).
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe oraz nawieźć.

IV. 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
IV. 6.1

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " p. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej)
w trybie p. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.

IV. 6.2

Szczegółowe zasady kontroli jakości robót ziemnych

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN)
a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań
Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż
w terminie i w formie określonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie
kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów.
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia
i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w niniejszych WW lub odpowiednich normach.
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Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami
niniejszych WW określonymi w p. 5 oraz z zatwierdzoną dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 7.
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp.
1
2

Badana cecha

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

Pomiar szerokości korpusu
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub
ziemnego
niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach
Pomiar szerokości dna
głównych łuku, co 100 m na łukach o R ≥100 m co
rowów

3

Pomiar rzędnych
powierzchni korpusu
ziemnego

50 m na łukach o R
wątpliwości

<100 m oraz w miejscach, które budzą

4

Pomiar
skarp

5

Pomiar równości
powierzchni korpusu

6

Pomiar równości skarp

7

Pomiar spadku
podłużnego powierzchni
korpusu
lub dna rowu

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach
wątpliwych

8

Badanie zagęszczenia
gruntu

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie
rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy

pochylenia

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
±10 cm.
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm.
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej
niż 3 cm lub +1 cm.
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać
3 cm.
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać

± 10 cm.

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny
z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można
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określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą
PN-S02205:1998.
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe,
na własny koszt. Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności
z wymaganiami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych WW.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5.
f) bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych w przypadku gruntów skalistych.
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w p. 5 niniejszych WW oraz w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:
a)
b)
c)
d)

zgodności rodzaju gruntu z określonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,
odwodnienia,
zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w p. 2 oraz p. 5 niniejszych WW i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
a)
b)
c)
d)
e)

badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
badania zagęszczenia nasypu,
pomiary kształtu nasypu.
odwodnienie nasypu

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej
z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy
określić następujące właściwości:
skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988,
wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988,
wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481:1988,
granicę płynności, wg PN-B-04481:1988,
kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960,
wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na
sprawdzeniu:
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a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
b) odwodnienia każdej warstwy,
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania

należy

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m warstwy,
2

d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5,
e) przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5, dotyczących wbudowania gruntów

w okresie deszczów i mrozów.
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności
wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami
określonymi w p. 5. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN77/893112, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998.
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:
jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,
jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego
i wtórnego modułu odkształcenia.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod
nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
prawidłowości wykonania skarp,
szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności
z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w p. 5 niniejszych WW.
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów
geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej.
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w p. 2 oraz 5 niniejszych WW i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.

Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu
technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać
do:
dziennika laboratorium Wykonawcy,
dziennika budowy,
protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
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IV. 7 OBMIAR ROBÓT
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie
obmiaru. Żadna z części Robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w scalonych cenach
ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie
z Kontraktem.
Dla robót ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

IV. 8 PRZEJĘCIE ROBÓT
IV. 8.1

Warunki ogólne

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe "
p. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi,
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU – część opisowa (2/2))
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

IV. 8.2

Warunki szczegółowe

Roboty ziemne nie są częścią Robót dla której można stosować procedury Odbioru części
Robót lub odcinków wg Warunków Kontraktu. Ze względu na jakość robót ujętych w
ryczałtowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen roboty te będą podlegały odbiorowi
technicznemu obejmującemu:
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych
wyników
badań laboratoryjnych,
sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych
parametrów wymiarowych i technicznych,
sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.

IV. 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
IV. 9.1

Ustalenia ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania tych
robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen,
której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót ziemnych oraz innych robót
związanych z robotami ziemnymi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy
przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie
wyników pomiarów i badań.
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IV. 9.2

Cena składowa wykonania robót

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje:
badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji
zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności
i uzbrojenia terenu,
usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,
zabezpieczenie obiektów chronionych prawem oznakowanie i zabezpieczenie robót
prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną dokumentacją,
zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,
odspojenie skały przy użyciu sprzętu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego,
spalinowego) w przypadku gruntów skalistych,
wykonanie robót zasadniczych,
przejęcie i odprowadzenie wód opadowych
i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami odwadniającymi ,
ew. wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów,
przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty,
zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie transport
wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami
składowania i utylizacji),
wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz
z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań
i sprawdzeń robót.
Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopów
z zagęszczeniem obejmuje:
badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji
oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną
dokumentacją,
zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,
wykonanie robót zasadniczych, konieczną wymianę gruntu, wyprofilowanie skarp ukopu
i dokopu, rekultywację dokopu,
zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań
i sprawdzeń robót,
zagęszczenie gruntu,
uporządkowanie placu budowy po robotach.
Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie formowania
i zagęszczania nasypów obejmuje:
badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji
oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe,
szynowe, wodne), wraz z niezbędną dokumentacją,
zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
wykonanie robót zasadniczych (formowanie i zagęszczenie),
konieczną wymianę gruntu,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, rekultywację dokopu,
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań
i sprawdzeń robót,
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uporządkowanie placu budowy po robotach.
Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjęcia humusu,
plantowania terenu i rozścielenia humusu obejmuje:
•
•
•
•

•

•
•
•

zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności
i uzbrojenia terenu,
usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,
zabezpieczenie obiektów chronionych prawem zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu
i urządzeń oraz ich składowanie,
wykonanie robót zasadniczych:
o usunięcie humusu,
o plantowanie terenu,
o rozścielenie humusu,
tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej, wykonanie niezbędnych tymczasowych
nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem
i ostateczną likwidacją,
umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań
i sprawdzeń robót,
uporządkowanie placu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie usunięcia zieleni
obejmuje:
•
•
•
•
•

wycięcie i wykarczowanie krzaków,
wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren
budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera,
zasypanie dołów,
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

IV. 10

PRZEPISY ZWIĄZANE

1) WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
3) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
4) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
5) PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
6) PN-EN-298-l: 1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej
i kanalizacyjnej. Wymagania.
7) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
8) PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanki.
9) PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
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10) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania
próbek.
11) PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
12) PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
13) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania
hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r.

i

Odbioru

(dotyczy

budowli

14) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116
poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100
poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628)
Normy pomocnicze:
1) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
2) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
3) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. oraz inne aktualne PN
(EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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V WW 04.00: Roboty konstrukcyjno-budowlane
V. 1 WSTĘP
V. 1.1 Przedmiot opracowania WW
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót konstrukcyjno-budowlanych dla zadania: Budowa Zbiornika Magazynowego Wody
Uzdatnionej oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości
Brzyków, gm. Widawa.
Zakres stosowania WW
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.

V. 1.2 Zakres Robót objętych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych obejmuje wszelkie
roboty konstrukcyjne.

V. 1.3 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖ p. 1.4. Ponadto:
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną
RbG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa).
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy
w stanie suchym.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działanie mrozu
Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od
konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez
nie wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi.
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Stopień wodoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na przesiąkanie; liczba po literze W oznacza liczbę
atmosfer ciśnienia, przy którym nie zauważa się przesiąkania wody przez próbkę
o wysokości 15cm po 90 dniach twardnienia.

V. 1.4 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".

V. 2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania
Podstawowe” p. 2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.

V. 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

V. 4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”
p. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał
akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się
i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej
niż 1/3 wysokości tej warstwy. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement
luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi
środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
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Do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc należy używać przyczep.
Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. W obrębie placu
budowy do transportu mieszanki betonowej można używać pompy hydraulicznej na podwoziu
samochodowym (czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może
przekraczać 45 minut).
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

V. 5 WYKONANIE ROBÓT
V. 5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania
Podstawowe” p. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

V. 5.2 Roboty betonowe i żelbetowe
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę
zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji technologicznej.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251

V. 5.2.1

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom
betonu.
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed
odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona
przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana
w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich
ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego
usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny być proste.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm,
w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy,
młotków, prostowarek i wyciągarek.
Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się
z dokładnością do 1 cm Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży.
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
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Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Na zimno
na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d≤12 mm. Pręty o średnicy d>12
mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę,
wynosi 10 d.
Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie
uprawnienia.
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30%
skrzyżowań.

V. 5.2.2

Montaż zbrojenia

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy
stosować systemowe podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów
stalowych jest niedopuszczalne.
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek
plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe
typu zatwierdzonego przez Inżyniera.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż
0,6 mm.
W miejscach osadzenia elementów instalacyjnych zbrojenie odginać bez przecinania lub
wykonać zgodnie z projektem.

V. 5.2.3

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5oC i nie wyższych
niż 30oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg
hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości
i trwałości betonu.

V. 5.2.4

Skład mieszanek betonowych

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań
materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych
badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowodoświadczalną biorąc pod uwagę właściwości :
• konsystencji
• urabialności
• szczelności
zgodnie z normą PN-88/B-06250
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V. 5.2.5

Warunki przystąpienia do produkcji betonu

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy
komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokół podpisanym przez
Wykonawcę i Inżyniera.

V. 5.2.6

Przygotowanie do betonowania

Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić
gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej
zawartości zaczynu cementowego. Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia
szczelności. Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi dzięki
którym ułatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty oraz
wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Przed betonowaniem należy osadzić
i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie barier ochronnych,
pomostów, przejścia szczelne, stopnie złazowe itp., zapewnienie właściwych grubości otulin
dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.

V. 5.2.7

Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej
powierzchni i nie należy jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m od powierzchni na którą
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą
rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m.
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień
niniejszych WW i dokumentacji technologicznej, a w szczególności:
•

•

mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,
bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając
wibratorami wgłębnymi
do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne.

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
-

-

-

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi
w płaszczyźnie poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów
powinno być trwałe i sztywne.
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Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych
w Rysunkach i kończyć taśmą dylatacyjną z PCV nr 3 o szerokości 20 cm. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
-

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego;
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed
rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych
elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni dla betonów na cemencie portlandzkim (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
-

-

-

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
pęknięcia są niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu
będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5%
powierzchni odpowiedniej ściany,
kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować
podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty powinno się
wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni
zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm,
gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do
3 mm lub wgłębienia do 5 mm.
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Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może
być większy niż 2mm.
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
• na odcinku 20 cm - 2 mm,
• na odcinku 200 cm - 5 mm.

V. 5.2.8

Rozbiórka deskowania i rusztowania

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji i zgodnie z projektem rozszalowania.

V. 5.2.9
Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton
ochronny
Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny
być wykonane zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i zachowaniem
następujących wymagań:
•
•
•
•
•
•

powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o
szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym
podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa
styki
sąsiadujących
płaszczyzn
złagodzone
przez
zaokrąglenie,
promień
zaokrąglenia >30 cm
izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %
zakłady materiałów rolowych > 10 cm szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione
zgodnie z rozwiązaniami systemowymi warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy B15
lub wyższej,

V. 5.2.10 Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu
łańcuchowego
W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść
rurociągów technologicznych należy osadzić mufy z rury wykonanej z włókien cementowych.
Po osadzeniu muf ścianę można betonować a w trakcie wykonywania montażu
technologicznego w przestrzeń między rurę przewodową i mufę włożyć należy łańcuszek
z tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są śruby. Śruby należy dokręcić, co
spowoduje pęcznienie łańcucha i uszczelnienie przejścia.

V. 5.3 Roboty ciesielskie
Do wykonywania konstrukcji drewnianych należy stosować jedynie gwoździe i łączniki
ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie w inny sposób. Przy wykonywaniu pokryć
deskowych dopuszcza się stosowanie gwoździ prostokątnych. Wilgotność drewna
stosowanego na konstrukcje nie może być większa niż 23 % Powierzchnia deskowania musi
być gładka bez szpar większych i odchyleń. Deski mogą być zakańczane jedynie na
podparciach.
Drewno i tarcica winny odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000. Drewno i tarcica nie
może mieć uszkodzeń mechanicznych ani śladów grzyba czy szkodników. Sposób i stopień
impregnacji mysi być odpowiedni do miejsca i wymagań związanych z zastosowaniem.
Drewno musi być impregnowane przeciwko ogniowi, grzybom i owadom.
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V. 5.4 Roboty murowe
Układ cegieł
Układ cegieł (pustaków) powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania
muru. Ścianki działowe powinny być połączone ze ścianami za pomocą strzępi zazębionych
krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach na głębokość co najmniej 7 cm.
Wiązanie cegieł (pustaków) w murze z przewodami
Spoiny pionowe jednej warstwy cegieł powinny być pokryte pełnymi powierzchniami cegieł
następnej warstwy. W powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej
spoin pionowych, jeśli pozwalają na to warunki, powinny się znajdować tylko w narożnikach
przewodów. Cegły stanowiące przegrody pomiędzy poszczególnymi przewodami powinny być
jednym końcem osadzone w prostopadle do nich położonych ściankach zewnętrznych
(rysunek 8 norma PN-89/B10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegły).
Wyloty przewodów wentylacyjnych należy wyprowadzić na wysokość zgodnie z projektem,
zabezpieczającą przed zadmuchiwaniem (punkt 3.3.2.1 PN-89/B-10425 Przewody dymowe,
spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły).
Spoiny
W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny być całkowicie
wypełnione zaprawą aż do lica muru. W murach nośnych przewidzianych do tynkowania lub
spoinowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokość 5 mm(10 mm licząc od lica
muru), a przy powierzchniach muru przy których jest umieszczone zbrojenie wewnętrzne - na
głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe
z cegły). Spoiny w murach z przewodami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą.

V. 5.5 Konstrukcje stalowe
V. 5.5.1

Ogólne wymagania przy wykonaniu konstrukcji stalowych

Konstrukcję na Terenie Budowy należy układać na podkładach izolujących ją od
bezpośredniego stykania się z gruntem i wodą.
Konstrukcję należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód
opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym
odkształceniem.
Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji Robót opracowanym
przez Wykonawcę.
Przed przystąpieniem do prac przy montażu Urządzeń, całość konstrukcji ustawiona na
fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu
z wymogami dokumentacji projektowej
Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru
wszystkich połączeń montażowych
Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-B-06200:2002.

V. 5.5.2

Spawanie

Wszystkie operacje spawania, wykonywane podczas przygotowywania i wznoszenia
konstrukcji, powinny być zgodne z wymaganiami odpowiednich norm oraz z zatwierdzonymi
rysunkami wykonawczymi elementów. Szczegółowy plan operacji spawalniczych powinien
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zostać przedłożony Inżynierowi do zatwierdzenia jednocześnie z rysunkami wykonawczymi
elementów. Wszystkie połączenia spawane powinny być wykonane w sposób zapewniający
regularną i gładką powierzchnię spoiny umożliwiającą malowanie. Zgorzelinę i żużel należy
usunąć, a wszystkie ostre i wystające miejsca zaokrąglić i wygładzić.
Przed rozpoczęciem spawania w warsztacie lub na Terenie Budowy należy przetestować
wszystkie operacje spawalnicze.
Wszyscy spawacze zatrudnieni w warsztacie lub na Terenie Budowy powinni mieć
odpowiednie uprawnienia zawodowe. Spawacze powinni posiadać udokumentowane
doświadczenie przy pracach spawalniczych. Jeżeli praca któregokolwiek ze spawaczy
zatrudnionych przy realizacji Kontraktu jest niezadowalająca, Wykonawca przeprowadzi
dalsze testy kwalifikacyjne niezbędne do wykazania, że spawacze są wystarczająco biegli.
Dokumentacja powinna określać klasy spoin i zakres badań. Spoiny należy poddać badaniom
nieniszczącym, posługując się metodami, które mogą obejmować (ale nie muszą być do nich
ograniczone) metody radiograficzne, ultradźwiękowe, defektoskopię magnetyczną proszkową
i defektoskopię z wykorzystaniem penetrantów, w zależności od typu spoiny i jej miejsca
w konstrukcji. Jeśli jakiekolwiek prace spawalnicze okażą się wadliwe lub nie spełnią
wymagań rysunków wykonawczych elementów bądź niniejszych Wymagań Zamawiającego
z jakiegokolwiek powodu, powinny zostać poprawione lub odrzucone, nawet jeśli zostały
wykonane przez wykwalifikowanych spawaczy przy zastosowaniu zatwierdzonych procedur.

V. 5.5.3

Pokrycia ochronne elementów metalowych

Wszystkie powierzchnie metalowe, łącznie ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi,
zaworami i inną armaturą rurociągów, powinny być zabezpieczone przy użyciu systemu
zaoferowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera.
Przygotowanie powierzchni i pokrycia ochronne powinny być zgodne z instrukcjami
producenta farby.
Elementy gotowe nabywane u poddostawców powinny mieć fabrycznie zabezpieczone
powierzchnie. Pokrycia nakładane w trakcie robót na Terenie Budowy mogą być nakładane
tylko wtedy, gdy:
•
•
•

pokrywana powierzchnia jest całkowicie sucha,
temperatura powietrza jest wyższa niż 4°C,
wilgotność powietrza nie przekracza 85%.

Wszystkie defekty powierzchniowe pokrywanych elementów metalowych, takie jak: pęknięcia,
rozwarstwienia powierzchni, łuski i głębokie wżery, powinny zostać zgłoszone Inżynierowi do
inspekcji i naprawione przed malowaniem. Opiłki, zadziory i ostre krawędzie powinny być
usunięte. Gdy nakładanie określonego systemu pokrycia jest poprzedzone oczyszczaniem
pneumatycznym strumieniowościernym, a konieczne było szlifowanie elementów w znacznym
zakresie, pokrywane powierzchnie należy ponownie oczyścić pneumatycznie w celu
przywrócenia powierzchni wymaganego standardu czystości i chropowatości.
Wszelkie farby i materiały pokryciowe powinny być nakładane ściśle według instrukcji
producenta.
Jeżeli łączone elementy (wraz ze śrubami, nakrętkami i podkładkami) wykonane są z różnych
metali, współpracujące powierzchnie powinny zostać odizolowane od siebie w odpowiedni
sposób, zapewniający ochronę przed reakcją galwaniczną.
Po dostarczeniu elementów na Teren Budowy należy usunąć wszelkie defekty fabrycznie
nakładanych pokryć ochronnych. Na Terenie Budowy Wykonawca powinien zabezpieczyć
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pokryte powierzchnie od uszkodzenia przez warunki pogodowe lub w trakcie wykonywanych
przezeń kolejnych operacji i powinien naprawić wszelkie defekty bezpośrednio po ich
wykryciu. Wszystkie powierzchnie obrabiane mechanicznie, polerowane i lśniące, wewnętrzne
i zewnętrzne, powinny zostać w odpowiedni sposób zabezpieczone przed korozją
i uszkodzeniem.

V. 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
V. 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " p. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych
WTWOR, Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie
uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej)
w trybie p. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖.

V. 6.2 Roboty betonowe i żelbetowe
V. 6.2.1

Zbrojenie

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności
z Rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i aktualnymi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem.
Z każdej partii stali należy pobierać na budowie po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek
do określenia granicy plastyczności. Ciężar badanej partii stali nie powinien przekraczać
60Mg. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych
nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie.
Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub
żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inżyniera.
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym
w Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi.
Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą
i taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za
partie ich liczbę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów
płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię.
Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub
szkieletu płaskiego.
Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa
w rzędach środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom
należy poddać podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby
próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić.
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Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje tablica 1.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm.
Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku
do podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno
przekraczać 3 %.
Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm.
Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm.
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna
przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie.
Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0.5 cm.
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.
Tablica 1. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia
zbrojenia
Parametr
Cięcie prętów
(L - długość cięcia wg projektu)
Odgięcia
(odchylenia w stosunku do położenia określonego
w projekcie)

Zakresy tolerancji

Dopuszczalna odchyłka

dla L<6.0 m dla
L>6.0 m

20 mm

dla L<0.5 m

10 mm

dla 0.5 m<L<1.5 m dla
L>1.5 m

15 mm

30 mm

20 mm

Usytuowanie prętów:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do
wymagań projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością
elementu)

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi
prętami (a - jest odległością projektowaną
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów)

<5 mm
dla h<0.5 m

10 mm

dla 0.5 m<h <1.5 m dla
h>1.5 m

15 mm

a<0.05 m a<0.20 m
a<0.40 m a>0.40 m

5 mm

20 mm
10 mm
20 mm
30 mm

d) odchylenia w relacji do grubości lub szerokości
w każdym punkcie zbrojenia (b
- oznacza całkowitą grubość lub szerokość
elementu)

V. 6.2.2

b<0.25 m b<0.50
m b<1.5 m b>1.5
m

10 mm
15 mm
20 mm
30 mm

Mieszanka betonowa i beton

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN88/B-06250:
•
•

właściwości cementu i kruszywa,
konsystencja mieszanki betonowej,
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•
•
•
•

wytrzymałość betonu na ściskanie,
nasiąkliwość betonu,
odporność betonu na działanie mrozu,
wodoszczelność.

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe
określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej.
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:
•
•

20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be,
1cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki
o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100
zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię
betonu.
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie
betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają
wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.

V. 6.2.3

Szalowanie

Kontrola szalunków obejmuje:
•
•
•
•
•

V. 6.3

sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją
użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,
sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów
zgodnych z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),
sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna itp.),
sprawdzenie szczelności szalunków w płaszczyznach i narożach.

Roboty murowe

Dokładność wykonania robót murowych
Obrys murów - dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:
± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych
kondygnacji
± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020
"Roboty murowe z cegły".
Należy przeprowadzić następujące badania konstrukcji murowych:
1. sprawdzenie wiązania cegieł w murze, w stykach murów i narożnikach należy

przeprowadzić w trakcie robót 2. sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy
przeprowadzić przez oględziny i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego
odcinak muru taśmą stalową z podziałką milimetrową należy przeprowadzić tylko w
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

murach licowych spoinowanych oraz w przypadku gdy oględziny nasuwają wątpliwości,
czy grubość spoin została przekroczona.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości
krawędzi muru należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do
siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru łaty kontrolnej długości 2 m,
a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą
a powierzchnią lub krawędzią muru.
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem
murarskim i przymiarką z podziałką milimetrową.
Sprawdzenie poziomości warstw cegieł należy przeprowadzić poziomnicą murarską i łatą
kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m - niwelatorem.
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy
przeprowadzić stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką
milimetrową. Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie
powinien przekraczać wartości podanej w tabeli nr 3 normy PN-68/B-10020 Roboty
murowe z cegły.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów i przerw
dylatacyjnych należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność
z projektem. 8. Sprawdzenie liczby użytych połówek cegieł i innych cegieł ułamkowych:
należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności
z ustaleniami podanymi w normie PN68/B-10020 "Roboty murowe z cegły" punkt 2.2.1.
Sprawdzenie drożności, szczelności, wlotów i wylotów, prawidłowości ciągu przewodów
wentylacyjnych i spalinowych.

Badania przewodów należy przeprowadzić po wykonaniu stanu surowego budynku, po
wykonaniu stanu wykończeniowego przed podłączeniem urządzeń, po podłączeniu urządzeń.
W czasie sprawdzania szczelności i prawidłowości ciągu, wszystkie otwory zewnętrzne
powinny być zamknięte.
Sprawdzenie prawidłowości ciągu należy przeprowadzać gdy temperatura powietrza
w pomieszczeniach jest co najmniej o 10ºC wyższa niż temperatura powietrza na zewnątrz
budynku. Badania przewodów należy wykonać zgodnie z normą PN-89/B-10425 Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
- sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania, zgodności z projektem
i wskazaniami producenta,

V. 6.4

Konstrukcje stalowe

V. 6.4.1

Badania jakości robót w czasie budowy

Kontrolę jakości robót należy prowadzić wg PN-B-06200:2002, rozdział 9, ze szczególnym
uwzględnieniem następującego zakresu kontroli:
Kontrola materiałów i wyrobów, w tym:
•

wyrobów hutniczych, lin, drutów i materiałów dodatkowych, łączników mechanicznych.

Kontrola wykonania obróbki części, w tym:
•
•
•

kontrola jakości ciecia termicznego, kontrola
jakości wykonania miejscowego utwardzenia,
kontrola kształtu otworów.

Kontrola złączy spawanych obejmująca:
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•
•

ocenę przed spawaniem i podczas spawania,
ocenę po wykonaniu spawania.

Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – co najmniej badaniom wizualnym.
Rodzaj i zakres wymaganych badań nieniszczących w stosunku do określonych elementów
i połączeń oraz kryteria ich odbioru Wykonawca powinien określić w dokumentacji projektowej
z uwzględnieniem wymagań podanych w tablicy numer 19 i załącznika B normy PN-B06200:2002. W toku wykonywania prac Inżynier może polecić wykonanie dodatkowych badań
połączeń spawanych.

V. 6.4.2

Sprawdzenie wymiarów elementów

Sprawdzenie wymiarów elementów i ich zgodności z wymaganiami punktu 4.7 normy PN-B06200:2002.

V. 6.4.3
•
•
•

Kontrola wykonania połączeń na łączniki mechaniczne:

ocena połączeń śrubowych niesprężanych,
ocena połączeń śrubowych sprężanych,
ocena połączeń na śruby pasowane,

Badanie sposobu dokręcenia śrub wykonać zgodnie z załącznikiem C.1 do normy

V. 6.4.4
•
•
•

ocena przygotowania powierzchni,
ocena jakości pokrycia metalowego:
ocena wyglądu, ocena grubości wg PN-EN ISO 2063, w uzasadnionych przypadkach,
gdy poleci tak inżynier ocena przyczepności wg PN-EN ISO 2409 (metoda siatki nacięć)
lub PN-EN ISO 4624:2004 (metoda odrywowa).

V. 6.4.5
•
•
•
•
•
•
•
•

Ocena wykonania zabezpieczenia powierzchni, w tym:

Ocena montażu konstrukcji:

kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego
ukończeniu,
stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie,
zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa
pracy,
stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,
wykonanie i kompletność połączeń,
wykonanie powłok ochronnych,
naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych
niezgodności.

V. 7 OBMIAR ROBÓT
Roboty konstrukcyjno-budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót konstrukcyjno-budowlanych nie będzie
płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych będzie zawarta w scalonych
cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom
zgodnie z Kontraktem.
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Dla robót konstrukcyjno-budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki
obmiarowej.

V. 8 PRZEJĘCIE ROBÓT
V. 8.1 Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe "
p. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi,
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU)
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

V. 8.2 Warunki szczegółowe
Roboty związane z wykonaniem zbrojenia należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich
przejęcia są określone w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖ pkt 8.2.

V. 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
V. 9.1 Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty konstrukcyjno-budowlane.
Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót
konstrukcyjno-budowlanych oraz innych robót związanych z robotami konstrukcyjnobudowlanymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

V. 9.2 Cena składowa wykonania robót
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie
wykonania elementów betonowych i żelbetowych obejmuje:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

prace przygotowawcze,
prace geotechniczne
badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji
zakup
i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
przygotowanie podłoża,
wykonanie zbrojenia,
montaż i demontaż szalunków,
deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa, impregnacja, itp.)
prace zasadnicze
betonowanie,
pielęgnację betonu,
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•
•
•
•

wymagane powłoki izolacyjne wg WW 04.02 „Roboty izolacyjne”,
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń
robót,
uporządkowanie placu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie
montażu konstrukcji prefabrykowanych obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- badania laboratoryjne materiałów, wraz
z opracowaniem dokumentacji
zakup
i dostarczenie materiałów,
- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
- prace zasadnicze
- montaż prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych,
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń
robót,
- uporządkowanie placu budowy po robotach.
Cena składowa innych robót konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych obejmuje wszystkie
czynności przygotowawcze, laboratoryjne, zakup, dostarczenie i składowanie materiałów
podstawowych i pomocniczych, roboty zasadnicze z kosztami sprzętu, uporządkowanie
terenu robót po robotach, wykonanie badań, pomiarów i sprawdzeń oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej.

V. 10 PRZEPISY ZWIĄZANE
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
PN-79/B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-82/H-93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-88/B-04300
Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-EN 206-1
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-88/B-30000
Cement portlandzki.
PN-86/B/01801
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
10. PN-86/B-01802
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia.
11. PN-85/B-01805
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady
ochrony
12. PN-85/B-01810
Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej.
Badania elektrochemiczne.
13. PN-91/B-01811
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania ogólne.
14. PN-91/B-01813
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.
15. PN-92/B-01814
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych
16. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli.
17. PN-82/B-02001 Obciążenia stałe.
18. PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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19. PN-82/B-02004 Obciążenia pojazdami.
20. PN-82/B-02010 Obciążenie śniegiem.
21. PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem.
22. PN-86/B-02014 Obciążenie gruntem.
23. PN-86/B-02015 Obciążenie temperaturą.
24. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
25. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli.
26. PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli.
27. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
28. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
29. PN-80/B-03040
Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia
i projektowanie.
30. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.
31. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
32. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły
33. PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Złącza
34. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły
35. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania techniczne
36. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze
37. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
38. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
39. PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe
40. PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie
i wykonanie.
41. PN-69/B –10260 Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze
42. PN-70/H-97051Ochrona przed korozją Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne
43. PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją Malowania powierzchni stalowych Ogólne
wymagania.
Normy pomocnicze:
44. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.
45. BN-62/6738-03
46. BN-62/6738-04
47. BN-62/6738-07

Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.
Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

Instrukcje ITB.
48. 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją.
49. 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją.
50. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.
51. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków
mineralnych.
52. Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych
wznoszonych na terenach górniczych - Warszawa 2000r.
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oraz inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.
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VI

WW 05.00: Roboty wykończeniowe

VI. 1 WSTĘP
VI. 1.1

Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót wykończeniowych dla zadania: Budowa Zbiornika Magazynowego Wody Uzdatnionej
oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzyków,
gm. Widawa.
Zakres stosowania WW
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU )
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.

VI. 1.2

Zakres Robót objętych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych obejmuje wszelkie
roboty ogólnobudowlane, elewacyjne, wykończeniowe i tym podobne.

VI. 1.3

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 1.4.

VI. 1.4

Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".

VI. 2 MATERIAŁY
VI. 2.1

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania
Podstawowe‖ p. 2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie
z założeniami PZJ.

VI. 2.2

Roboty izolacyjne

Folia powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13967:2005 (U)
Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998,
Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B– 04615,
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PN-92/B27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998, i powinny spełniać następujące
parametry:
-

Wodoszczelność przy ciśnieniu 10 kPa (PN-EN 1928: 2002, metoda A)
Wydłużenie w kierunku podłużnym: 50% (PN-EN 12311-1: 2001)
Wydłużenie w kierunku poprzecznym: 60% (PN-EN 12311-1: 2001)
Giętkość w niskiej temperaturze: <=25/Ø30mm (PN-EN 1109: 2001)

Styropian powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13163:2004
Kleje do styropianu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12004:2002/ A1:2003,
i PN- C-89356:1998
Wełna mineralna powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-75/B-23100, a ponadto
spełniać wymagania:
-

wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość
ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,
wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,
nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.

VI. 2.3

Roboty blacharskie

Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm

VI. 2.4

Roboty tynkarskie

Materiały użyte do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom norm:
PN- 90/B-14501, PN- EN- 934-2:2002, PN- B-30042:1997, PN- B-30041:1997,
PN-B-10109:1998, PN-B-10106:1997, PN-EN 197:2002, PN-EN 459-3:2003,
PN-EN 13139:2003, PN-EN 1008:2004,

VI. 2.5

Podłogi i posadzki

Wymagania dla środków użytych do wykonania posadzek epoksydowych:
•
•
•
•
•

twardość wg Shore‗a powinna wynosić 67 ± 10 MPa,
nasiąkliwość wodą żywicy powinna być ≤ 1,0%,
wytrzymałość na ściskanie żywicy po 28 dniach powinna być ≥ 45 MPa,
wytrzymałość na zginanie żywicy po 28 dniach powinna być ≥ 30 MPa,
przyczepność do betonu powinna być ≥ 2,0 MPa,

VI. 2.6

Ściany i sufity z płyt gipsowo-kartonowych

Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian temperatury: max 5x106 na 0C
Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian wilgotności względnej: max 7x10 6 na %
wilgotności powietrza.

VI. 2.7

Montaż glazury

Płytki powinny być wykonane z najlepszych dostępnych materiałów ceramicznych. Należy
stosować glazurę tyko pierwszego gatunku
Jakość, rozmiar i kolor płytek powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.
•

Płytki glazurowane: wymagana nasiąkliwość do 16%
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•

•

Terakota: twardość w skali MOSHA: 6, ścieralność IV-V, klasa nasiąkliwości: 3-10%,
wytrzymałość na zginanie: >15MPa
Płytki klinkierowe: twardość w skali MOSHA:
>6, ścieralność IV-V, nasiąkliwośc <3%, wytrzymałość na zginanie 40MPa
Gresy: twardość w skali MOSHA: >6, ścieralność IV-V, nasiąkliwośc: <1%,
wytrzymałość na zginanie 52MPa

VI. 2.8

Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi stalowe zewnętrzne
Drzwi z ramami (stalowymi). Drzwi w pełni wyposażone w konieczne wyposażenie jak
samozamykacze, zawiasy, uszczelki gumowe, zamki. Drzwi w zależności od przeznaczenia
będą ocieplone z współczynnikiem Uk ≤ 2,6 W/m2 x K. Jeżeli to konieczne, drzwi będą
posiadły konstrukcję i wykończenie spełniające wymagania ochrony przeciw-pożarowej
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne i żywic poliestrowych.
Drzwi z ramami (stalowymi) z uszczelką. Ze szkieletem stalowym, powierzchnie zewnętrzne
tłoczone wykonane z żywic poliestrowych. Wszystkie drzwi (za wyjątkiem drzwi do łazienki
i w.c.) wyposażone w jeden zamek, klamkę i szyldy. Drzwi do w.c. i łazienki zaopatrzone
w klamki i w zameczki łazienkowe zamykane od wewnątrz i wspólny szyld, w dolnej części
w kratki wentylacyjne o powierzchni nie mniejszej niż 220 cm2.
Dla drzwi zewnętrznych współczynnik przenikania ciepła Uk ≤ 2,6 W/m2xK.
Okna z PVC
Okna z ramami z PVC. Profil skrzydła i ramy nie mniej niż 60 mm. System wentylacji –
nawiewnik higrosterowany dwustrumieniowy. System uszczelniania środkowego. Okucia
obwiedniowe, rozwierne i rozwierno –uchylne. Szyby zespolone, jednokomorowe
o współczynniku przenikania ciepła Uk = 1,1 W/m2xK, a dla całego okna Uk ≤ 1,7 W/m2xK.
PVC nie może zawierać kadmu i ołowiu.

VI. 2.9

Roboty malarskie

Do wykonywania robót malarskich należy stosować farby spełniające wymagania:
PN-C-81914:2002, PN-C-81921:2004, PN-C-81901:2002, PN-C-81607:1998,
PN-C-81910:2002, PN-C-81608:1998, PN-C-81903:2002, PN-C-81609:2002,
PN-C-81609:2002/Ap1:2004, PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, PN-C-81916:2001,
PN-C-81917:2001, PN-C-81931:1997, PN-C-81932:1997, PN-C-81935:2001,
PN-C-81919:2002 i PN-C-81919:2002/Ap1:2004, oraz inne wyroby malarskie gruntujące
i nawierzchniowe, które odpowiadają wymaganiom WWiO.
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
•
•
•
•
•

rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów
i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
utwardzacze do wyrobów lakierowych, środki do odtłuszczania, mycia i usuwania
zanieczyszczeń podłoża,
piasek filtracyjny kwarcowy, żwirek filtracyjny, śrut łamany żeliwny i staliwny, śrut cięty
z drutu, elektrokorund itp.
środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
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Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez
producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych PN-EN bądź
PN.

VI. 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

VI. 4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p.
4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał
akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

VI. 5 WYKONANIE ROBÓT
VI. 5.1

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania
Podstawowe” p. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

VI. 5.2

Izolacje przeciwwilgociowe/przeciwwodne

VI. 5.2.1

Wymagania ogólne

Izolacje przeciwwilgociowe lub przeciwwodne winny stanowić ciągły i szczelny układ
oddzielający budowlę lub jej części od wody lub wilgotnego gruntu. Izolacja winna szczelnie
przylegać do izolowanego podkładu, a powierzchnia winna być gładka i bez samoistnych
wybrzuszeń. Warstwy izolacyjne winny trwale, szczelnie i w sposób ciągły łączyć się
z miejscem przejść przewodów przez izolowaną konstrukcję
W czasie wykonywania izolacji należy zadbać o odpowiednią wentylację.
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta materiałów.

VI. 5.2.2

Przygotowanie powierzchni.

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy
usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje,
tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Wszelkie zagłębienia
i ubytki należy wyrównać.
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Materiały do wyrównania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne
z zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie:
•
•
•
•

wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
temperatury podłoża,
wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do
układania na podłoża o większej wilgotności),
wieku betonu.

VI. 5.2.2.1

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących,
zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego
systemu materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podłoża powinna być nie niższa niż 5°C.

VI. 5.2.2.2

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań
niniejszych WWiO, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.
Metody wykonania izolacji:
-

malowanie pędzlem,
nanoszenie wałkiem,
natryskiwanie,
szpachlowanie,
przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez
Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera.

VI. 5.2.2.3

Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny składać się z dwóch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych
między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Szerokość zakładów w każdej warstwie
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw
papy powinny być przesunięte względem siebie.
Izolacje z folii winny być układane na podłożu zatartym „na gładko”, a styki arkuszy folii
zgrzane.

VI. 5.3

Izolacje termiczne

VI. 5.3.1

Izolacje posadzek

Izolację termiczną posadzek należy wykonać na wykonanej uprzednio warstwie izolacji
przeciwwilgociowej. Płyty styropianowe należy układać szczelnie zapewniając pełne
przyleganie do podłoża. Płyty izolacji winny być montowane mijankowo. Płyt styropianowych
nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje organiczne,
rozpuszczające polistyren.
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VI. 5.3.2

Izolacje dachu

Izolacja winna być dwuwarstwowa, a grubość zgodna z dokumentacją projektową. Każdą
część wykonanej izolacji na koniec zmiany zabezpieczyć przed zamoknięciem. Płyty izolacji
winny być montowane mijankowo.

VI. 5.3.3

Izolacje ścian

Materiały izolacyjne montowane winny być do powierzchni za pomocą kleju oraz za pomocą
łączników zgodnie z instrukcją producenta. Płyt styropianowych nie wolno układać na
izolacjach z materiałów wydzielających substancje organiczne, rozpuszczające polistyren.
Izolacja powinna być ułożona w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych.
Płyty izolacji winny być montowane mijankowo.

VI. 5.4

Roboty blacharskie

Roboty blacharskie winny spełniać wymagania PN-61/B-10245
Obróbek z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie tylko stosować podkład
z papy.

VI. 5.5

Roboty tynkarskie

Tynki powinny spełniać wymagania określone dla tynków IV kategorii.
Przed rozpoczęciem robót tynkarskich powinny zostać zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia
i bruzdy oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Podłoże należy przed naniesieniem
tynku oczyścić z elementów luźno i słabo związanych oraz zagruntować podkładem
tynkarskim, aby polepszyć przyczepność tynku.
Połączenia powierzchni zatynkowanych z częściami metalowymi wykonać przy pomocy
rozprężnej uszczelki dylatacyjnej
Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości
podłoża oraz jego charakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy mechaniczne
i chemiczne, wilgoć itp.)
Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem.
Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod
warunkiem ,że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C.
Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wysychaniem.
Nierówności nie mogą przekraczać wartości podanych w normach. Wypryski, spęcznienia,
pęknięcia, wykwity, zacieki są niedopuszczalne.
Wszystkie otwory (okna, drzwi, futryny, elementy z betonu widocznego itp.) muszą zostać
zabezpieczone i przykryte przed przystąpieniem do prac tynkarskich.
Tynki w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi powinien być nakładany 10cm powyżej
poziomu sufitu podwieszonego.
W pomieszczeniach mokrych nie wolno stosować tynku gipsowego.
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VI. 5.6

Podłogi i posadzki

VI. 5.6.1

Posadzki cementowe

Przed przystąpieniem do robót posadzkarskich zgłosić do zatwierdzenia recepturę betonu.
W konstrukcjach
podłóg
powinny
być
uwzględnione
dylatacje
konstrukcyjne
i przeciwskurczowe. Powinny one dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni nie
większej niż 25 m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 5,5 m. Na wolnym
powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy największej długości
boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane
jako nacięcia o głębokości równej 1/3’1/2 grubości podkładu.
Należy chronić świeżą posadzkę przed zbyt raptownym wysychaniem. Temperatura powietrza
przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie
powinna być niższa niż 5oC.
Posadzka powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia sprawdzana dwumetrową łatą
w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać
5 mm na całej powierzchni. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany
w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wodą.
Gładzie należy wykonać uwzględniając różnice grubości płytek i innych wykładzin i w taki
sposób żeby przy kładzeniu płytek lub żywic posadzkowych wykończone powierzchnie były
na tym samym poziomie.

VI. 5.6.2

Posadzki epoksydowe

Niezbędna grubość i wytrzymałość podłoża oraz podkładu betonowego pod posadzki powinny
być obliczone z uwzględnieniem obciążeń użytkowych występujący w danym pomieszczeniu.
Posadzki epoksydowe mogą być wykonywane na podkładach betonowych o wytrzymałości
na ściskanie nie mniejszej niż 20 MPa i o wilgotności nie większej niż 4%. Grubość podkładu
betonowego powinna wynikać z wielkości przewidywanych obciążeń użytkowych; nie może
być mniejsza niż 5 cm.
Do wykonania posadzki epoksydowej można przystąpić po zakończeniu wszystkich roboty
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz instalacyjnych.
Posadzki epoksydowe należy wykonywać ściśle według obowiązujących szczegółowych
instrukcji technologicznych producenta brygadami specjalistycznymi.

VI. 5.7

Montaż ścianek i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych wykonać
zgodnie z projektem technicznym ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych
opracowanych przez producenta materiałów.
Do montażu ścianek należy przystąpić po zakończeniu robót tynkarskich i posadzkarskich po
osiągnięciu wilgotności powietrza poniżej 80%. Nie wolno dopuścić do zawilgocenia płyt g-k.
Wszystkie styki układać z wzajemnym przesunięciem.
Wszystkie detale wykończeniowe wykonywać wg zaleceń architekta i zgodnie z instrukcja
producenta.
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VI. 5.8

Montaż glazury

Położenie płytek posadzkowych i ściennych ułożonych w siatkę prostokątną, z fugą
o szerokości dostosowanej do wielkości płytek, płytki ułożone ze spadkiem
w pomieszczeniach mokrych. W pomieszczeniach mokrych pod płytkami stosować izolację,
uszczelnić styk wpustów podłogowych i posadzki.
Podłoga i ściana wykończona fugami w narożnikach, niszach i wokół drzwi. Stosować
systemowe elementy maskujące otwory rewizyjne.
Cokół o wysokości 10 cm, wykonany z gotowych elementów cokołowych.

VI. 5.9

Stolarka okienna i drzwiowa

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, w przypadku
występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy
naprawić i oczyścić.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych wykończonych
wyprawą tynkarską wynoszą:
a/ szerokość +10 mm
b/ wysokość +10 mm
c/ dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm
Stolarkę okienna należy zamocować w punktach
z wymogami producenta stolarki

rozmieszczonych w ościeży zgodnie

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic
sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta.
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej:
-

-

-

-

W sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. o naprawionych uszkodzeniach
i nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarką
okienną na podkładach lub listwach
W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy
osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.
Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m
wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice
wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do
1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyżej 2 m długości przekątnej.
Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić działanie skrzydeł przy
zamykaniu i otwieraniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez
zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.
Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez
producenta stolarki okiennej.
Uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za
pomocą pianki poliuretanowej. Zabrania się uszczelnia przestrzeni między oscieżą
i ościeżnicą sznurem smołowym lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi
przed korozja biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
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-

-

Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zależności
od zastosowanego rodzaju parapetów, ich długości i grubości, dokonać montażu zgodnie
z zaleceniami producenta parapetów.
Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio
zamocować podokiennik w sposób określony przez producenta.

Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrót
•

•
•
•

Dokładność wykonania ościeży powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót
murowych. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami
producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości
od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm.
Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników
zalecanych przez producenta stolarki drzwiowej.
Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy wypełnić na obwodzie pianką
poliuretanową
W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej należy ściśle stosować się do
zaleceń producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające.

VI. 5.10

Roboty malarskie

Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po
wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. Wilgotność powierzchni tynkowych
przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od zastosowanych zestawów
malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta), jednocześnie powinna być nie większa niż to
podano w tablicy 1.
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania
Największa wilgotność
Rodzaj powłoki z farby
podłoża, % masy
Farba wapienna
6
Farba klejowa lub kazeinowa
4
Farba
olejna,
olejno-żywiczna
3
i syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna
4
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu
robót poprzedzających, a w szczególności. a/ całkowitym zakończeniu robót budowlanych i
instalacyjnych z wyjątkiem założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych, przyklejania
okładzin (np. tapet), oraz armatury oświetleniowej itp.
a/ wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe
b/ ułożeniu podłóg drewnianych
c/ dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
Drugie malowanie można wykonywać po:
a/ po wykonaniu białego montażu
b/ ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
cyklinowaniem posadzek drewnianych
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +50C
(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C) i nie
wyższej niż +220C. Przed rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić zalecenia
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technologiczne producenta farb. Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być
wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych,
podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej
pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami
wodnymi lub wodorozcienczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. przystąpić do
malowania.
Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:
a/ rodzaju podłoża
b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich)
c/ miejsca i warunków malowania
Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być:
a/ gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub
mleczka cementowego; wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub
zeszlifować;
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie
wykruszające się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień,
c/ czyste tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby
należy je usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie
spłukać czystą wodą
Przygotowanie różnych powierzchni do malowania
Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być:
a/ oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość
betonu usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowane
b/ gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte,
c/ większe ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne
niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość powierzchni i jej szorstkość w naprawianych
miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni
d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie,
odkurzanie i zmycie wodą z dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czystą wodą
Podłoża tynkowe powinny:
a/ pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków
zwykłych lub pocienionych, a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio
przygotowane
b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez
wypełnienie zaprawą i zatarte do lica:
c/ powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze
itp.) i chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia
podtynkowego) oraz osypujących się ziaren piasku
d/ nowe tynki powinny być zagruntowane zależnie od zastosowanych farb i zaleceń
producenta materiałów malarskich.
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt pilśniowych
twardych i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący:
a/ oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy
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b/ drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie
państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne
c/ sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez
producenta farb nawierzchniowych
Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco:
a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów
(do SA 2,5)
b/ stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte
Przygotowanie powierzchni do malowania wewnętrznego
Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom
normy dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych lub innych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynków przed
malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób:
a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione przy
użyciu tej samej zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w ten sposób, aby
naprawione miejsce równało się z powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami
klejowymi dopuszcza się użycie do napraw uszkodzeń zaprawy gipsowej
b/ przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być
zagruntowane zależnie od zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów
malarskich.
Powierzchnie tynków należy oczyścić i zagruntować w sposób opisany jak dla tynków
zewnętrznych
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt pilśniowych
twardych i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący:
a/ oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie
państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne
c/ sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez
producenta farb nawierzchniowych
Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco:
a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów
(do czystej lśniącej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte
Gruntowanie
W zależności od zastosowanych materiałów malarskich – zgodnie z zaleceniami producenta.
Wykonywanie robót malarskich
1/ Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam
i odprysków. Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną
bawełnianą lub wełnianą. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla.
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2/ Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, ślady
pędzla i odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi
faktury pokrywającego podłoża. Powłoki nie powinny się ścierać przy potarciu tkaniną.
Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o innym
odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień.
3/ Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle
przestrzegać wytycznych technologii wykonywania robót malarskich, opracowanych przez
producenta. 4/ Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć
barwę jednolita zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń,
marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki
odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna
bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem
nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy
powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe
powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych
dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym
i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą antykorozyjną należy stosować farby różniące się
między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych
powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb olejowych,
z tym, że powinny one mieć połysk lakierniczy.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
kożuch,
ślady pleśni,
trwały, nie dający się wymieszać osad,
nadmierne, utrzymujące się spienienie,
obce wtrącenia,
zapach gnilny,

VI. 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
VI. 6.1

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " p. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych
WTWOR, Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie
uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej)
w trybie p. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.
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VI. 6.2

Roboty izolacyjne

Kontrola i badania prowadzone przez Inżyniera w czasie prowadzenia robót polegają na
sprawdzeniu, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów
i zgodności wykonywanych robót z wymaganiami niniejszych WWiO, a w szczególności.
•
•
•
•

•

stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
sprawdzenie zgodności okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta
materiału,
kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),
kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń
itp.),
oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością
podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę
określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez
Inżyniera.

VI. 6.3

Roboty blacharskie

Roboty blacharskie i inne roboty podobnego typu winny spełniać wymagania PN-61/B-10245

VI. 6.4

Roboty tynkarskie

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwykłe‖.
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu, na bieżąco, w miarę postępu
robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót
tynkowych z wymaganiami niniejszych Warunków, a w szczególności:
•
•
•
•
•

prawidłowości przygotowania podłoży,
przyczepności tynków do podłoża,
wyglądu powierzchni tynku,
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach
dylatacyjnych.

VI. 6.5

Podłogi i posadzki

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową powinny być przeprowadzone przez
porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem technicznym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki.
Sprawdzenie jakości użytych materiałów.
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych)
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić
na podstawie protokołów odbioru częściowych lub zapisów w dzienniku budowy.
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez
posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych Odbiór posadzki powinien obejmować:
a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową
b/ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki
c/ sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub
opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek
dylatacyjnych itp. badania należy przeprowadzić przez oględziny

VI. 6.6

Ściany i sufity z płyt gipsowo-kartonowych

Deformacja płaszczyzny ściany
Przy badaniu deformacji płaszczyzny ściany stosuje się dwumetrową łatę. Sprawdza się we
wszystkich kierunkach powierzchni, czy odległość między jej najbardziej wypukłym punktem
i najbardziej wklęsłym nie przekracza 2 mm.
Odchylenie od pionu.
Na wysokości ścianki dopuszcza się odchylenie od pionu nie przekraczające 5 mm.
Lokalna deformacja płaszczyzny ściany
Na powierzchni ścianki działowej, na przestrzeni 20 cm odległość między najbardziej
wypukłym punktem i najbardziej wklęsłym nie może przekraczać 1 mm. Nie mogą także
występować nagłe uskoki płaszczyzny.

VI. 6.7

Montaż glazury

Położona glazura powinna spełniać poniższe wymagania:
•
•
•
•
•

•

cała powierzchnia glazury powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem
dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekraczać 2 mm na długości 2 m,
odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na
długości 2 m,
spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,
elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją
i instrukcją producenta.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania
prostopadłości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń
z dokładnością 1 mm, a szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub
cokołów; badania należy wykonać przez oględziny.

VI. 6.8

Stolarka okienna i drzwiowa

Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być
większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża
ościeżnicy
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Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być
większy niż 2 mm.
Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych
•
•

•
•
•

•
•

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrót należy
przeprowadzić następujące badania:
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być
przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym
i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie
oględzin oraz pomiaru.
Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do
stosowania w budownictwie użytych materiałów
Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia,
inne akcesoria
Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach
Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe
zamykanie i otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe
uszczelnienie między ościeżą i ościeżnicą)
Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentów wbudowywanych wyrobów.
Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych)

VI. 6.9

Roboty malarskie

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania
w następujących terminach:
• powłoki z farb klejowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach
• powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów – nie
wcześniej niż po 14 dniach
Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być badane po
zakończeniu robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na
tych spoiwach), i po założeniu urządzeń sanitarnych i elektrycznych.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle
rozproszonym z odległości około 0,5 m,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.
• Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady
farby,
• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za
pomocą miękkiego pędzla.
Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę
i nie powstaną prześwity podłoża.
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VI. 7 OBMIAR ROBÓT
Roboty wykończeniowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na
podstawie obmiaru. Żadna z części robót wykończeniowych nie będzie płatna stosownie do
ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót wykończeniowych będzie zawarta w scalonych cenach
ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie
z Kontraktem.
Dla robót wykończeniowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

VI. 8 PRZEJĘCIE ROBÓT
VI. 8.1

Warunki ogólne

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe "
p. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi,
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU)
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

VI. 8.2

Warunki szczegółowe

Zasady przejęcia robót ulegających zakryciu są określone w WW 00.00 „Wymagania
Podstawowe” pkt 8.2.

VI. 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
VI. 9.1

Ustalenia ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty wykończeniowe. Cena
wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową
Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót wykończeniowych oraz
innych robót związanych z robotami wykończeniowymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

VI. 9.2

Cena składowa wykonania robót

Cena składowa wykonania robót wykończeniowych w Kontrakcie obejmuje:
• prace przygotowawcze,
• badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji
zakup
i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
przygotowanie podłoża,
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń
robót,
• uporządkowanie placu budowy po robotach.
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Cena składowa innych robót wykończeniowych obejmuje wszystkie czynności
przygotowawcze, laboratoryjne, zakup, dostarczenie i składowanie materiałów podstawowych
i pomocniczych, roboty zasadnicze z kosztami sprzętu, uporządkowanie terenu robót po
robotach, wykonanie badań, pomiarów i sprawdzeń oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej.

VI. 10

PRZEPISY ZWIĄZANE

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady
ochrony
2. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych
3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
4. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze
5. PN—61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
6. PN-69/B –10260 Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze
7. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z pap i powłok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze
8. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa
9. PN-90/B-27604 Papa bitumiczna
10. PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości
11. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny
mineralnejPN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i
płyty z wełny mineralnej.
12. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
13. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
14. PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna
mineralna
15. PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
16. PN-70/H-97051Ochrona przed korozją Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne
17. PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją Malowania powierzchni stalowych Ogólne
wymagania.
18. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
19. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
20. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
21. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych i szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze

1. PN-85/B-01805
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22. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
23. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
24. PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i
właściwości
25. PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej
elementów podziemnych. Definicje i właściwości oraz inne aktualne PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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VII WW 06.00: INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
VII. 1

WSTĘP

VII. 1.1

Przedmiot wymagań

Przedmiotem niniejszych wymagań są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych wewnętrznych w ramach zadania: Budowa
Zbiornika Magazynowego Wody Uzdatnionej oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowości Brzyków, gm. Widawa.

VII. 1.2

Zakres stosowania wymagań

Wymagania są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w p.1.1.

VII. 1.3

Zakres robót objętych wymaganiami

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczą zasad prowadzenia następujących
robót:
• instalacji wody zimnej i ciepłej
• instalacji kanalizacji sanitarnej
• instalacji wentylacji

VII. 1.4

Określenia podstawowe

Wszystkie określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi polskimi normami podanymi w pkt.
10 niniejszych wymagań.

VII. 1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 1.5.

VII. 2

MATERIAŁY

VII. 2.1

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WW00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 2.

VII. 2.2

Materiały

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w WW– 00.00.00 – „Wymagania ogólne”pkt.2.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i WW. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w
odpowiednich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Zakres aprobat i
atestów posiadanych przez stosowane materiały musi odpowiadać wymaganiom dla
poszczególnych rodzajów materiałów instalacyjnych. W szczególności rury, kształtki i
elementy pomocnicze mające kontakt z wodą pitną powinny odpowiadać wymaganiom PZH.
Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Metody stosowane przy tych
czynnościach nie powinny spowodować uszkodzeń powierzchni roboczych, ani obniżyć
właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.
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VII. 2.3

Oznakowanie przewodów i kształtek

Każdy przewód, element nietypowy i kształtka powinny być wyraźnie i trwale oznakowane
fabrycznie z podaniem:
• Nazwy logo producenta,
• Daty produkcji,
• Klasy lub ciśnienia znamionowego,
• Średnicy nominalnej, normy odnoszącej się do produkcji, dla rur sztywnychwytrzymałości na zgniatanie ( w kN/m lub klasy wytrzymałości ),
• Dla rur elastycznych – sztywności (w N/m²) ,
• Kąta łuków i kształtek, numer kontraktu.

VII. 2.4

Rury termoplastyczne

Przewody mogą być wykonane z następujących materiałów: PB, PE, PP, PVC-C, PVC-U.
Jeżeli nie podano inaczej, rury polibutylenowe, polietylenowe i polipropylenowe łączymy przez
zgrzewanie. a w przypadku rur z polichlorku winylu należy stosować połączenia kielichowe
z uszczelką.

VII. 2.5

Rury stalowe

Rury i kształtki stalowe powinny być wykonane fabrycznie, jakkolwiek możliwe jest
wykonywanie kształtek na Terenie Budowy (wykonanie warsztatowe), po uzyskaniu pisemnej
aprobaty Inżyniera. Dopuszczalne jest fabryczne wykonanie elementów nietypowych, zgodnie
ze szczegółowymi postanowieniami niniejszej klauzuli. Końce rur, łączników i elementów
nietypowych powinny być przygotowane do połączenia z zastosowaniem określonej metody
przed dostarczeniem na Teren Budowy. Kształtki specjalne mogą być wykonane na Terenie
Budowy przy możliwie najszerszym wykorzystaniu odcinków wykonanych fabrycznie
i zbadanych rur. Kształtki te powinni wykonać wykwalifikowani spawacze przy zastosowaniu
procedur zgodnych z zaleceniami producenta stali.
Wewnętrzne i zewnętrzne pokrycia antykorozyjne powinny być wykonywane fabrycznie. Rury
i kształtki powinny być dostarczone na Teren Budowy wraz z odpowiednią ilością materiału
umożliwiającego uzupełnienie powłok ochronnych na spawach wykonanych na budowie.
W instalacjach wodociągowych zaleca się stosować stal węglową zwykłą ocynkowaną bądź
stal odporną na korozję. Łączenie wykonywać poprzez spawanie lub na gwint. Przewody
powinny być zabezpieczone przed korozją zgodnie z normą PN- 71/H-04651. Wszystkie
przewody powinny być starannie wykończone, bez widocznych defektów, powinny pomyślnie
przejść określone próby i badania zgodnie z normami PN- 79/H74244, PN -80/H-4219,
DIN 17457, DDIN 17456

VII. 3

SPRZĘT

Sprzęt używany do wykonania zadania nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt przeznaczony do wykonania robót ma być stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom
ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania. Wybrany
sprzęt po akceptacji Inżyniera nie może być zmieniany bez jego zgody.
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VII. 4

TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych środków
transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, niniejszych wymaganiach i wskazaniach Inżyniera w terminie
przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

VII. 5

WYKONANIE ROBÓT

VII. 5.1

Wewnętrzne instalacje wodociągowe w budynkach

Instalację wodociągową w zakresie wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonać
zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami: PN-76/H-75001, PN-81/B10700/02, oraz
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych”,
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, instrukcjami
producentów rur.
Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych,
w uzasadnionych przypadkach po ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich
przed zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej. Przewody mogą być układane poniżej
poziomu podłogi (w ziemi) pod warunkiem, że temp. wew. pomieszczeń jest zawsze dodatnia
a przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3m poniżej poziomu podłogi w kanałach
odkrywanych na całej długości lub przełazowych albo podłoga nie tworzy szczelnej płyty nad
przewodem.
Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, aby zapewnić odwodnienie instalacji
oraz odpowietrzenie przez punkty czerpalne. Zarówno piony, jak i poziomy należy mocować
do ścian, stropów za pomocą uchwytów, układać na wspornikach i zawieszeniach
w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są
rury, dodatkowy uchwyt powinien być mocowany przy punktach poboru wody.
W szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie właściwej kompensacji termicznej
przewodów z tworzywa sztucznego - zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla poszczególnych
tworzyw oraz zaleceniami producenta rur.
Odległość ścianki przewodu lub izolacji od ściany, stropu albo podłogi winna wynosić min.
3,5cm( dla średnic do dn50 ). Przewody poziome wody zimnej należy prowadzić poniżej
przewodów wody ciepłej, instalacji grzewczej i przewodów gazowych. Przewody instalacji
wodociągowej nie wolno prowadzić powyżej przewodów elektrycznych; minimalna odległość
pomiędzy tymi przewodami powinna wynosić 0,1m. Przejście rur przez przegrody budowlane
należy wykonać w tulei ochronnej, a przestrzeń między rurą przewodu a tuleją wypełnić
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającymi jej
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniające powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei
nie powinno się znajdować żadne połączenie rury przewodu.
Roboty podlegające zakryciu muszą zostać odebrane w stanie odkrytym. Oględziny, płukanie,
dezynfekcję i próby ciśnieniowe instalacji wodociągowej przeprowadzić należy w obecności
Inżyniera i ich poprawność oraz odbiór potwierdzić pisemnie. Po wykonaniu i sprawdzeniu
szczelności instalacji należy przewody zaizolować termicznie prowadząc je w otulinach
z pianki poliuretanowej ( instalacja zimnej wody w zakresie określonym w projekcie
technicznym tej instalacji ).
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Użyte urządzenia pomiarowe (wodomierze) muszą być legalizowane i posiadać atest do
stosowania na rynku krajowym.
Użyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa i zabezpieczająca musi mieć
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczające do kontaktu z wodą
pitną, jak również wszelkie inne atesty szczegółowe. W przypadku armatury zabezpieczającej
konieczny jest atest UDT.

VII. 5.2 Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w budynkach wraz
z przykanalikami
Zastosowane rury, kształtki i elementy pomocnicze muszą posiadać dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym.
Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z PN–84/B–10735, „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych”, „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, instrukcjami
producentów rur.
W szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie właściwej wentylacji pionów
kanalizacyjnych. Roboty podlegające zakryciu muszą zostać odebrane w stanie odkrytym.
Oględziny i próby odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzić należy w obecności
Inżyniera i ich poprawność oraz odbiór potwierdzić pisemnie.
Użyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urządzenia muszą posiadać dopuszczenie
do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbędne atesty, oraz odpowiadać PN-78/B12630 i PN-77/B-75700.

VII. 5.3

Instalacje wentylacji mechanicznej w budynkach

Instalacje wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej oraz lokalne
instalacje klimatyzacyjne wybranych pomieszczeń w poszczególnych budynkach zostaną
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Kanały i kształtki wentylacyjne wykonane
zostaną na bazie typowych rozwiązań katalogowych z blachy stalowej ocynkowanej. Należy
montować urządzenia wentylacyjne zgodne z charakterystyką określoną w zatwierdzonej
dokumentacji technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajności i sprężeniu wynosi
±5%. Praca wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach WC powinna być zblokowana z
oświetleniem tych pomieszczeń
Wentylatory wywiewne i wywietrzaki należy osadzić na podstawach dachowych. Należy
montować wentylatory dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach,
Kanały wentylacyjne powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez
wgnieceń i załamań. Należy je wykonać ze stali ocynkowanej a w chlorowni z kwasoodpornej.
Dopuszcza się stosowanie kanałów i kształtek okrągłych, dla których tolerancje średnic
wynoszą ±2mm. Kanały wentylacyjne należy mocować na wieszakach, wspornikach lub
konstrukcjach podtrzymujących; między kanałem a wspornikiem lub obejmą należy stosować
podkładki amortyzujące o grubości ok.5 mm.
Wszystkie urządzenia i przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed działaniem korozji.
Urządzenia i części urządzeń instalacji wentylacyjnej narażone na uszkodzenia mechaniczne
powinny być obudowane lub zabezpieczone konstrukcją ochronną.
W pomieszczeniu napowietrzalni zaprojektowano instalację osuszania powietrza. Proces ten
będzie realizowany w oparciu o osuszacze adsorpcyjne, których działanie polega na zasadzie
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pochłaniania wilgoci przez specjalnie przygotowany sorbent. Elementem podstawowym jest
rotor pochłaniający wilgoć w kształcie walca, podzielonego na osiem równych przedziałów.
Powietrze procesowe zasysane jest z wewnątrz pomieszczenia, ulega osuszeniu
w urządzeniu, a następnie rozprowadzane jest za pomocą kanałów wentylacyjnych. Nawiew
realizowany jest przez kratki nawiewne z żaluzjami, umożliwiającymi regulację strumienia
powietrza.
Powietrze regeneracyjne zasysane jest z zewnątrz pomieszczenia i po przejściu przez rotor
wyrzucane na zewnątrz.
Kanały wentylacyjne kwasoodporne ( w chlorowni ) należy wykonać zgodnie z BN-70/8865Kanały wykonać należy zgodnie z Polskimi Normami oraz typowymi rozwiązaniami
katalogowymi.
Wszystkie użyte urządzenia mechaniczne - wentylatory nawiewne i wywiewne oraz
klimatyzatory muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz znak
bezpieczeństwa B. Montaż urządzeń przeprowadzić należy zgodnie z: PN-76/B-03420, PN78/B-03421, PN-73/B-03431, PN-67/B-03432, PN-78/B-10440, PN-B-76001:1996, PN-B76002:1996 oraz „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - część II Instalacje sanitarne‖ oraz zaleceniami producentów.
Po wykonaniu instalacji należy je poddać oględzinom, próbie działania, oraz wykonać pomiary
wydajności urządzeń.
Poprawność działania urządzeń oraz wyniki pomiarów powinny zostać potwierdzone
pisemnie.
Należy opracować dokumentację eksploatacyjną instalacji wentylacji mechanicznej,
zawierającą wytyczne jej eksploatacji.

VII. 6

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

VII. 6.1

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

VII. 6.2

Montaż instalacji

Kontrola jakości robót dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu:
• użycia właściwych materiałów i urządzeń
• prawidłowości wykonanych połączeń
• jakości zastosowanych materiałów uszczelniających
• wielkości spadków przewodów
• odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych
• prawidłowości wykonania odpowietrzeń
• prawidłowości ustawienia wydłużek, armatury i przyborów sanitarnych
• prawidłowości przeprowadzenia wstępnej regulacji
jakości wykonania izolacji
antykorozyjnej i cieplnej zgodności wykonania z dokumentacją techniczną

VII. 7

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW-00.00.00 „Wymagania ogólne‖ pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WW i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
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VII. 8

PRZEPISY ZWIĄZANE

1.
2.
3.
4.

BN-83/8836-02 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan,
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN.
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru ogólnego).
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
5. PN-81/B-10700/00 Instalacje
wewnętrzne wodociągowe i
kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
6. PN81/B-10700/01 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wewnętrzne
kanalizacyjne.
7. PN 81/B-10700/02 Wymagania i badania przy odbiorze .Przewody wody zimnej
i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
8. PN 81/B-10700/04 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
9. PN 79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
10. PN 74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
11. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowych. Wymagania i badania
12. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociągowych
13. PN-76/-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego
14. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności
korozyjnej środowisk.
15. PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
16. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
17. PN-85/M-75178 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
18. PN—EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
19. PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów
z niezmiękczonego polichlorku winylu ( PVC-U ) do przesyłania wody. Wymagania
ogólne
20. PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów
z niezmiękczonego polichlorku winylu ( PVC-U ) do przesyłania wody.

Rury
21. PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów
z niezmiękczonego polichlorku winylu ( PVC-U ) do przesyłania wody. Kształtki
22. PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów
z niezmiękczonego polichlorku winylu ( PVC-U ) do przesyłania wody. Zawory
i wyposażenie pomocnicze.
23. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów
z niezmiękczonego polichlorku winylu ( PVC-U ) do przesyłania wody. Przydatność do
stosowania w systemie.
24. PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
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25. PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
26. BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych.
27. BN-76/ 8860-03 Elementy mocujące rurociągi. Zawiesia do rur.
28. PN-93/B-02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów.
29. PN-92/M-74101 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
30. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.
31. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla
przesyłanych czynników.
32. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.
33. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
34. PN-82/B-02402
Ogrzewnictwo.
Temperatury
ogrzewanych
pomieszczeń
w budynkach.
35. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnętrznego.
36. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
37. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
38. PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
39. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
i badania.
40. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek
wentylacyjnych.
41. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych.
42. PN-EN 1507:2006(U) Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania
i badania.
43. PN-96/B-76002:1996 Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych
blaszanych.
44. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne
z blachy o przekroju kołowym. Wymiary.
45. PN-EN 12097:2006(U) Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania
dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów
przewodów.
46. PN-EN 1220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy
o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej.
47. PN-EN 12236:2003 Wentylacja w budynkach. Podwieszenia i podpory przewodów
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe.
48. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość
i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym.
49. PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe
dotyczące odbioru wykonanych inst. wentylacji i klimatyzacji.
50. PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja w budynkach niemieszkalnych. Procedury
badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych inst. wentylacji
i klimatyzacji.
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51. PN-59/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
52. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska ,Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz.U.
nr 15 ,poz.92)
53. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków ,innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.
nr 92 z dnia 10 grudnia 1992 r. ,poz.460)
54. PN-87/B-0251.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wymagania ogólne i środki
techniczne ochrony przed hałasem.
55. PN-87/B-0251.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku w pomieszczeniach.
56. PN-87/B-0251.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Izolacyjność akustyczna
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.
Wymagania
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VIII

WW 07.01: Roboty drogowe - podbudowy

VIII. 1

WSTĘP

VIII. 1.1

Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót drogowych w zakresie podbudów dla zadania: Budowa Zbiornika Magazynowego Wody
Uzdatnionej oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości
Brzyków, gm. Widawa.
Zakres stosowania WW
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych
w Programie
Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.

VIII. 1.2

Zakres Robót objętych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - podbudów obejmuje:
• Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
• Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej),
• Wykonanie podbudowy z chudego betonu,

VIII. 1.3

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖ p. 1.4. Ponadto:
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym
składzie i uziarnieniu.
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała
w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.
Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej,
która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie
większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.
Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw
z cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej
130 kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania
osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
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VIII. 1.4

Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".

VIII. 2

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 „Wymagania Podstawowe”
p. 2.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy
oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

VIII. 2.1

Kruszywa na warstwę podsypkową (odsączającą i odcinającą)

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące
warunki:
a) szczelności, określony zależnością:
𝐷15
≤5
𝑑85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:
𝑈=

𝑑60
≥5
𝑑10

gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny
spełniać wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy
PN-B11112.
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
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VIII. 2.2

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania określone
wtablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw
podbudowy i ulepszonego podłoża.

Lp.

Rodzaj warstwy w konstrukcji
nawierzchni drogowej

Wytrzymałość na ściskanie
próbek nasyconych wodą
(MPa)
po 7 dniach

1

2

3

Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub
od 1,6 do 2,2
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6
Górna część warstwy ulepszonego
podłoża gruntowego o grubości co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna
od 1,0 do 1,6
część warstwy ulepszenia słabego podłoża
z gruntów wątpliwych oraz
wysadzinowych
Dolna część warstwy ulepszonego
podłoża gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni na podłożu z gruntów wątpliwych i
wysadzinowych

Wskaźnik
mrozoodporności

po 28 dniach
od 2,5 do 5,0

0,7

od 1,5 do 2,5

0,6

od 0,5 do 1,5

0,6

VIII. 2.2.1 Cement
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg
PN-B19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 3.
Tablica 3. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701
Lp. Właściwości
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niż:
1 - cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami
2

3

4

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie
mniej niż:

Klasa cementu
32,5

16
16
16
32,5

Czas wiązania:
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.

60

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h

12

Stałość objętości, mm, nie więcej niż

10
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Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300.
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można
go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego
przydatność do robót.

VIII. 2.2.2 Kruszywa
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych
kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 4.
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w tablicy 2.
Tablica 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem
Właściwości

Lp.

1

Uziarnienie
a) ziaren pozostających na sicie # 2 mm, %, nie mniej
niż:
b) ziaren przechodzących przez sito # 0,075 mm, %, nie
więcej niż:

2

Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza niż:

3

Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż:

4

Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej:

Wymagania

Badania według

30
PN-B-06714-15
15
wzorcowa

PN-B-06714-26

0,5

PN-B-06714-12

1

PN-B-06714-28

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie
budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
różnych rodzajów kruszyw.

VIII. 2.2.3 Woda
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być
użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu
porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych
z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

VIII. 2.3

Materiały na podbudowę z chudego betonu

VIII. 2.3.1 Cement
Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement
portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N,
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cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002. Wymagania dla
cementu zestawiono w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania dla cementu do chudego betonu
Właściwości

Lp.

Klasa cementu 32,5

1

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:

16

2

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż:

32,5

3

Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż:

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż:
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08.
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VIII. 2.3.2 Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować:
• żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996,
• piasek wg PN-B-11113:1996,
• kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84,
• kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988,
• kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm,
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997.
Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według
PN-B-0671437:1980 i żelazawy według PN-B-06714-39:1978.

VIII. 2.3.3 Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy
stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

VIII. 2.3.4 Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane:
• preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną,
• folie z tworzyw sztucznych,
• włókniny według PN-P-01715:1985, piasek i woda.

VIII. 3

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

VIII. 3.1

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
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• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

VIII. 3.2

Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej)

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
• równiarek,
• walców statycznych,
• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

VIII. 3.3

Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:
• mieszarek stacjonarnych,
• układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,
• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,
• zagęszczarek płytowych,
• ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach
trudnodostępnych,

VIII. 3.4

Wykonanie podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
• wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej.
Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich
składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do
masy poszczególnych składników: kruszywo 3%, cement 0,5%, woda 2%. Inżynier
może dopuścić objętościowe dozowanie wody,
• przewoźnych zbiorników na wodę, układarek albo równiarek do rozkładania chudej
mieszanki betonowej,
• walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne,
• zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do
zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.

VIII. 4

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe ‖
p. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał
akceptację Inżyniera.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement
luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi
środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody,
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. Asfalt
należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można
przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem
i uszkodzeniem worków. Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami
samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka
powinna być przykryta pokrowcem. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien
przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni
wyposażonej w system ogrzewczy. Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi
środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem
i zanieczyszczeniem

VIII. 5

WYKONANIE ROBÓT

VIII. 5.1

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania
Podstawowe” p. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

VIII. 5.2

Profilowanie i zagęszczenie podłoża

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie
może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przykład na zwężeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi
być zaakceptowany przez Inżyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być, zgodnie z decyzją Inżyniera
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera i
utylizowany.
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Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne
podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika
zagęszczenia, określonych w tablicy 7.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 7. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
Tablica 7. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is dla dróg innych
niż autostrady i drogi ekspresowe
Strefa korpusu
Ruch ciężki i
Ruch mniejszy od
bardzo ciężki
ciężkiego
Górna warstwa o grubości 20 cm

1,00

1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża

1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02.
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej
z tolerancją od -20% do +10%.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i
zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.

VIII. 5.3

Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej)

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający
wykonanie ich zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi
w niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
131

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej
zagęszczania.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do
otrzymania równej powierzchni. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika
zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej
według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą,
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora,
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej
z tolerancją od 20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo
należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się
ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

VIII. 5.4

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem

Warstwa wzmacniająca powinna być ułożona na wykonanej wcześniej warstwie podsypkowej
odsączającej lub bezpośrednio na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. Podbudowa
z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji kruszywa
cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej
5oC w czasie najbliższych 7 dni. Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
hydraulicznymi ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy
ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi
układanej warstwy według zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic
powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa z cementem w stanie
niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich
przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy.
Maksymalna zawartość cementu,
przekraczać (kategoria ruchu KR 2
• podbudowa pomocnicza
• ulepszone podłoże

w stosunku do masy suchego kruszywa nie może
KR 6):
- 6%,
- 8%.

Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2,
przy jak najmniejszej zawartości cementu.
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Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości.
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy
właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami
określonymi w p. 2.
Mieszankę należy przygotować w mieszarce stacjonarnej.
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w
urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego
dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach.
W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na
bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki.
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20%
jej wartości.
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub
równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych,
spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy
wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia
prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią
równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast
przystąpić do zagęszczania warstwy. Orientacyjna grubość poszczególnych warstw
podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem przy mieszaniu w mieszarce
stacjonarnej nie powinna przekraczać 22cm.
Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację
należy wykonywać w dwóch warstwach.
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej
położona warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu.
Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania
w mieszarkach stacjonarnych.
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy
użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych.
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno
rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się
w stronę osi jezdni.
Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej
położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę
wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki,
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rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę
mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania
i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki
określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i niniejszych
WW.
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane
na koszt Wykonawcy.
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy
na całej szerokości.
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie
wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć
pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób
należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia
pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy
zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa,
nie przekracza 60 minut.
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej
wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m
dla spoiny poprzecznej.
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy,
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za
zgodą Inżyniera, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża
Wykonawcę robót.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub
ulepszonego podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych,
takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża.
Warstwa wzmacniająca stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
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• skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do
1,0 kg/m2,
• skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich
użycia przez Inżyniera,
• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia,
w czasie co najmniej 7 dni,
• przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na
zakład o szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni
warstwy przez wiatr,
• przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone
do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Nie należy
dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą
Inżyniera.

VIII. 5.5

Wykonanie podbudowy z chudego betonu

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badań
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności
Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
• doborze kruszywa do mieszanki,
• doborze ilości cementu,
• doborze ilości wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997. Rzędne krzywych granicznych
uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 8. Uziarnienie kruszywa powinno być tak
dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy
minimalnym zużyciu cementu i wody.
Tablica 8.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.
Sito o boku oczka
kwadratowego (mm)
63
31,5
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125

Przechodzi przez sito (%)
100 od
60 do 80 od
40 do 65 od
25 do 55 od
20 do 45 od
15 do 35 od
7 do 20 od
2 do 12 od
0 do 5

Przechodzi przez sito (%)
100 od
60 do 85 od
40 do 67 od
30 do 55 od
25 do 45 od
20 do 40 od
15 do 35 od
8 do 20 od
4 do 13 od
0 do 5
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Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekraczać 130 kg/m3.
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 (duży cylinder, metoda II).
Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 9.
Tablica 9. Wymagania dla chudego betonu
Lp.
1
2
3
4

Właściwości
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa
Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż:
Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, %, nie
więcej niż:

Wymagania

Badania
według

od 3,5 do 5,5
od 6,0 do 9,0
9

PN-B-06250
PN-B-06250
PN-B-06250

20

PN-B-06250

Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest
niższa niż 5oC i wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.
Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie
z wymaganiami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych WW.
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej
należy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących
otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PNS96013:1997.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania,
w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.
Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi,
poruszającymi się po prowadnicach.
Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się
tylko w wyjątkowych wypadkach i za zgodą Inżyniera.
Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po
zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można
przystąpić po odbiorze jej przez Inżyniera.
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie.
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity
wygląd.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego
niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie
z PN-B-04481: 1988, (duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno być zakończone przed
rozpoczęciem czasu wiązania cementu.
Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości.
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta. Jeżeli w dolnej warstwie
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podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być
względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.
W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość
około 1/3 jej grubości. Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5
mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na
kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie
większy niż 1,5 do 1,0. W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej
wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na
ściskanie chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne.
Alternatywnie można ułożyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci:
• membrany z polimeroasfaltu,
• geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku
wodoprzepuszczalności poziomej i pionowej,
• warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana
pielęgnacji.
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną
na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy
przez wiatr,
c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody
Inżyniera. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie
w okresie 7 do 10 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać
się wyłącznie za zgodą Inżyniera.
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
• stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania
jest właściwy,
• określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej,
• określenia liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia
podbudowy.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania,
rozkładania i zagęszczania , jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z chudego
betonu.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna
być mniejsza niż 200m.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy z chudego betonu po
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona
przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową
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podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
śniegu i mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie
intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą
mieszanki mineralno-asfaltowej.

VIII. 6

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

VIII. 6.1

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " p. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej)
w trybie p. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.

VIII. 6.2

Szczegółowe zasady kontroli robót

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.

VIII. 6.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości.
Szerokość koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może ona
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć co 20 m na każdym
pasie ruchu 4metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą i nie mogą one
przekraczać 20 mm.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz
w punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z zatwierdzoną
dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%.
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz
w punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do
osi projektowanej o więcej niż ±5 cm.
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Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża należy badać w 2 punktach na
dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. Określony wg BN-77/8931-12
wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 7 p. 5. Jeśli jako
kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie
z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania
należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2
według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

VIII. 6.2.2 Warstwa podsypkowa (odsączająca i odcinająca)
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2 niniejszych WW.
Szerokość warstwy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może się ona różnić od szerokości
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć co 20 m na każdym
pasie ruchu 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne
warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne warstwy odcinającej
i odsączającej na prostych i łukach należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych
łuków poziomych i powinny być one zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową
z tolerancją 0,5%.
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.
Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz
w punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do
osi projektowanej o więcej niż ±5 cm.
Grubość warstwy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, zaś przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż
raz na 2000 m2. Powinna być ona zgodna z określoną w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została
wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości
warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 600 m2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej,
określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego
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zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą
BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać w 2 punktach na dziennej działce
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2, według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
wymaganych, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

VIII. 6.2.3 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw i kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu
akceptacji.
Uziarnienie mieszanki kruszywa należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz
nie rzadziej niż raz na 600 m2 i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa.
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszych WW p.2.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem należy badać w 2 punktach na dziennej działce
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 i powinna ona odpowiadać wilgotności
optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości.
Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 600 m2. Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika
zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.
Grubość warstwy należy mierzyć w 3 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej
niż raz na 400 m2, bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od
krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż 1 cm.
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm.
Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej
zagęszczeniem w ilości 6 sztuk, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2. Próbki w ilości 6 sztuk
należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów
stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami
podanymi w niniejszych WW.
Wskaźnik mrozoodporności badany przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych, określany
przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom zamrażania
i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych WW.
Badanie cementu należy wykonać dla każdej dostawy. Wykonawca powinien określić
właściwości podane w niniejszych WW.
Badania wody wg PN-B-32250 należy przeprowadzić jedynie w przypadkach wątpliwych.
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie. Właściwości powinny być zgodne
z wymaganiami podanymi w niniejszych WW.
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Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od szerokości
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość
podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm.
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły planografem albo co 20 m
4-metrową łatą na każdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 10 razy na 1 km.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
o 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
o 25 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych
łuków poziomych i powinny one być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową,
z tolerancją ±0,5 %. Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100m, a różnice pomiędzy
rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
+ 1 cm, -2 cm.
Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć co 100m oraz w punktach głównych
łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi
projektowanej o
więcej niż ± 5 cm.
Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 i nie może się ona różnić od grubości
projektowanej o więcej niż:
o dla podbudowy zasadniczej 10%,
o dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie stwierdzi się, że odchylenia cech
geometrycznych przekraczają wymagane wielkości, to warstwa zostanie zerwana na całą
grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć
podbudowę przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu
i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na
miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona
naprawę podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału
i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny
pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy.
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od wymaganej dolnej granicy, to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach
na koszt Wykonawcy.

VIII. 6.2.4 Podbudowa z chudego betonu
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa
oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do
akceptacji. Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p. 2 oraz
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w p. 5 niniejszych WW. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania
podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 13. Właściwości kruszywa należy określić przy
każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości kruszywa powinny być
zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997.
Tablica 13. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy
z chudego betonu
Częstotliwość badań
Lp.

Wyszczególnienie badań

Minimalne ilości
Maksymalna powierzchnia
badań
podbudowy na jedno
na dziennej działce
badanie
roboczej

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie
kruszywa
2 Właściwości wody
dla każdego wątpliwego źródła
3 Właściwości cementu
dla każdej partii
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej
2
600 m2
5 Wilgotność mieszanki chudego betonu
2
600 m2
6 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu
2
600 m2
7 Grubość podbudowy z chudego betonu
2
600 m2
Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
3 próbki
8
400 m2
chudego betonu; po 7 dniach po 28 dniach
3 próbki
9 Oznaczenie nasiąkliwości chudego betonu
w przypadkach wątpliwych i na zlecenie
Inżyniera
10 Oznaczenie mrozoodporności chudego betonu
1

Właściwości kruszywa

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1988.
Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w p. 2. Próbki do badań
należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie
należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991. Krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej powinna być zgodna z receptą.
Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej
w recepcie z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości.
Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika
zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego
oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora (metoda II), według PN-B-04481:1988.
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy
powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją 1 cm.
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości
16,0 cm.
Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie.
Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013: 1997.
Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 9.
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą
PN-B-06250:1988. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 9.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 14.
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Tablica 14. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z chudego
betonu
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

1

Szerokość podbudowy

2

Równość podłużna

3
4
5
6
7

Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne*)
Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie*)
Grubość podbudowy

Minimalna częstotliwość badań
i pomiarów
10 razy na 1 km
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na
każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
Dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m, dla
pozostałych dróg co 100 m
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać
w punktach głównych łuków poziomych.
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową
z tolerancją +10 cm, 5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być
większa o co najmniej 25 cm od szerokości warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną
w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie
z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy
nie mogą przekraczać:
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z zatwierdzoną
dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5 %.
Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją
projektową z tolerancją +1 cm, -2 cm.
Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ±3 cm
dla autostrad i dróg ekspresowych i ±5 cm dla pozostałych dróg.
Grubość podbudowy powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową
z tolerancją:
• dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm, dla
• podbudowy pomocniczej +1 cm,- 2 cm.

VIII. 7

OBMIAR ROBÓT

Roboty drogowe - podbudowy realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane
na podstawie obmiaru. Żadna z części robót drogowych nie będzie płatna stosownie do ilości
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie podbudów będzie zawarta
w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała
korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla robót drogowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.
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VIII. 8

PRZEJĘCIE ROBÓT

VIII. 8.1

Warunki ogólne

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe "
p. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU)
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

VIII. 8.2

Warunki szczegółowe

Roboty związane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudów należą do robót ulegających
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt 8.2.

VIII. 9

PODSTAWA PŁATNOŚCI

VIII. 9.1

Ustalenia ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty drogowe w zakresie
wykonania podbudów. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona
w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania
i ukończenia robót drogowych oraz innych robót związanych z robotami drogowymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

VIII. 9.2

Cena składowa wykonania robót

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania
koryta obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład
lub nasyp,
• profilowanie dna koryta lub podłoża,
• zagęszczenie,
• utrzymanie koryta lub podłoża, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,
wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania
warstwy podsypkowej obejmuje:
• prace pomiarowe,
• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału
o grubości i jakości określonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
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• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
• utrzymanie warstwy.
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania
podbudowy z kruszywa naturalnego oraz z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, dostarczenie
materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
• dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów
i urządzeń pomocniczych,
• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, pielęgnacja wykonanej warstwy
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania
podbudowy z chudego betonu obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, dostarczenie
materiałów, wyprodukowanie mieszanki, transport na miejsce wbudowania,
przygotowanie podłoża, dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic
oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych,
• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
• ewentualne nacinanie szczelin,
• pielęgnację wykonanej podbudowy,
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

VIII. 10

PRZEPISY ZWIĄZANE

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla
wielkopiecowego kawałkowego
5. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości
6. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
7. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości
objętości
8. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
9. PN-EN 197-1:2002 Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego użytku
10. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
11. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie
12. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania
13. PN-B-06250:1988 Beton zwykły
14. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

1.
2.
3.
4.
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15. PN-B-06714-37:1980

Kruszywa

mineralne.

Badania.

Oznaczanie

rozpadu

krzemianowego
16. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
żelazawego
17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla
wielkopiecowego kawałkowego
18. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
19. PN-P-01715 : 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych
oraz metod badań
20. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania
i badania
21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną.
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
24. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
25. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
26. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los
Angeles
27. PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych
28. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na
miażdżenie
29. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
30. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
31. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową
32. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części
organicznych
33. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
krystalizacji
34. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
35. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
36. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
37. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
38. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów
mineralnych
39. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych
40. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
stabilizowanego cementem
41. PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych
42. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze
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43. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
44. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów
elementów budowlanych z betonu

45. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz
metod badań
46. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
47. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
48. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
49. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
50. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997
51. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
52. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979
i 1982 r.
oraz inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.
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IX

WW 07.02: Roboty drogowe - nawierzchnie

IX. 1 WSTĘP
IX. 1.1

Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót drogowych w zakresie nawierzchni dla zadania: Budowa Zbiornika Magazynowego
Wody Uzdatnionej oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowości Brzyków, gm. Widawa.
Zakres stosowania WW
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych
w Programie
Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.

IX. 1.2

Zakres Robót objętych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - nawierzchni obejmuje:
• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
• wykonanie nawierzchni chodników z płyt betonowych
• osadzenie krawężników betonowych,
• osadzenie obrzeży betonowych,
• odtworzenie innych nawierzchni naruszonych podczas prac instalacyjnych

IX. 1.3

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 1.4. Ponadto:
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym
składzie i uziarnieniu.
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach
połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy
chodników dla pieszych.
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych,
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
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Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do
komunikacji.
Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu
przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu.

IX. 1.4

Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".

IX. 2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania
Podstawowe‖ p. 2.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy
oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

IX. 2.1

Betonowa kostka brukowa

IX. 2.1.1

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w
katalogu producenta:
1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej
(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm,
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad

powierzchni, krawędzi i naroży:
a) gatunek 1,
b) gatunek 2,
3. klasa:

a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:
a) długość: od 140 mm do 280 mm,
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b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm
i 100 mm.
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.

IX. 2.1.2

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:

1. kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta,
z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:
• długość i szerokość
3,0 mm,
• grubość
5,0 mm,

2. wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:
• 50 MPa, dla klasy „50”,
• 35 MPa, dla klasy „35”,

3. mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione
jednocześnie następujące warunki: próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań
powierzchni licowych, łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników
i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie
zamrażanych, obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie
zamrażanych nie powinno być większe niż 20%,
4. nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
5. ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna
przekraczać wartości:
• 3,5 mm, dla klasy „50”,
• 4,5 mm, dla klasy „35”,

6. szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50
jednostek SRT,
7. wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 7.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych
procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia;
naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).
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Tablica 7. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej
Lp.
Właściwości
Wymagania
gatunek 1
1

2

3

Stan powierzchni licowej:
• tekstura
• rysy i spękania
• kolor według katalogu producenta
• przebarwienia plamy,
• zabrudzenia niezmywalne wodą
• naloty wapienne
Uszkodzenia powierzchni bocznych:
• dopuszczalna liczba w 1 kostce
• dopuszczalna wielkość (długość i szerokość)
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży
przylicowych

4

Uszkodzenia
krawędzi
pionowych
dopuszczalna liczba w 1 kostce
5 • dopuszczalna wielkość (długość i głębokość)

IX. 2.1.3

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
jednolity dla danej partii
dopuszczalne niekontrastowe
przebarwienia na pojedynczej kostce
niedopuszczalne dopuszczalne
2
30 mm x 10 mm
niedopuszczalne
2
20 mm x 6 mm

Składowanie kostek

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

IX. 2.1.4

Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin
w nawierzchni

Należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię piasek naturalny wg PN-B-11113:1996,
odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, piasek łamany (0,075 2) mm, mieszankę
drobną granulowaną (0,075 4) mm albo miał (0 ÷4) mm, odpowiadający wymaganiom
PN-B-11112:1996,
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania
PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom
PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
• piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
• piasek łamany (0,075 2) mm wg PN-B-11112:1996,
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaprawę
cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg pp. b),
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
f) do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych,
g) do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg pp. b) lub inny
materiał zaakceptowany przez Inżyniera.
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Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami
kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

IX. 2.2

Płyty chodnikowe betonowe 35x35x5cm oraz 50x50x7cm gat. I

Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN80/6775-03/03.
Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany
w sposób trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych dla gat. I wynoszą ±2mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych dla
gat. I nie powinny przekraczać wartości:
• wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm,
• szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne)
• niedopuszczalne,
• szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie:
- liczba maksymalna – 2,
- długość maksymalna – 20mm,
- głębokość maksymalna – 6mm,
Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku
sobie, na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty należy ustawiać na podkładkach
drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.
Materiały dodatkowe przy wykonaniu nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych:
1) Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712.

IX. 2.3

Krawężniki betonowe uliczne ścięte o wym. 15x30cm i 20x30cm gat.
I oraz drogowe prostokątne 12x25cm gat. I

Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych:
• długość 100cm,
• szerokość 20cm,
• wysokość 30cm,
• promień 1cm. lub:
• długość 100cm,
• szerokość 15cm,
• wysokość 30cm,
• promień 1cm.
Główne wymiary krawężników betonowych drogowych:
• długość 100cm,
• szerokość 12cm,
• wysokość 25cm,
• promień 1cm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to:
• dla wymiaru l (długość)
- ±8mm,
• dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość)
- ±3mm,
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Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla gat. I, zgodnie
z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości:
• wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników - 2mm,
• szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne)
• niedopuszczalne,
• szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie:
✓ liczba maksymalna – 2,
✓ długość maksymalna – 20mm,
✓ głębokość maksymalna – 6mm,
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe
należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.
Materiały dodatkowe przy budowie krawężników betonowych:
1. Piasek na podsypkę piaskową i cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom
PN-B06712
2. Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
3. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5‖, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.
4. Woda powinna być odmiany „1‖ i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
5. Do wykonania ławy betonowej pod krawężniki należy stosować beton klasy B10, wg PNB06250.
6. Żwir do wykonania ławy żwirowej pod krawężniki powinien odpowiadać wymaganiom
PN-B11111.

7. Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

IX. 2.4

Obrzeża betonowe o wym. 6x20cm i 8x30cm gat. 1

Obrzeża muszą odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01.
Wymiary obrzeży 8x30cm:
• długość 75cm lub 100cm,
• szerokość 8cm,
• wysokość 30cm,
• promień 3cm.
Wymiary obrzeży 6x20cm:
• długość 75cm lub 100cm,
• szerokość 6cm,
• wysokość 20cm,
• promień 3cm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to:
- dla wymiaru l (długość)
- ±8mm,
- dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość)
- ±3mm,
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Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla gat. 1 nie powinny przekraczać wartości:
- wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm,
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne) – niedopuszczalne,
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie:
✓ liczba maksymalna – 2,
✓ długość maksymalna – 20mm,
✓ głębokość maksymalna – 6mm,
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5
cm większa niż szerokość obrzeża.
Materiały dodatkowe przy budowie obrzeży:
1. Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek wymaganiom PN-B-11113.
2. Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
3. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.
4. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

IX. 2.5

Materiały pochodzące z rozbiórki, przewidziane do ponownego
wbudowania

Uzupełnienia rozebranych elementów nawierzchni należy dokonać przy zastosowaniu
materiałów pochodzących z rozbiórki zakwalifikowanych zgodnie z p. 6 WW 02.00 „Roboty
rozbiórkowe” do ponownego wbudowania.

IX. 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

IX. 3.1

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są
duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia
układające.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. Do wytwarzania podsypki cementowopiaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.

154

IX. 3.2

Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm i 50x50x7cm

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania
podsypki, drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

IX. 3.3

Osadzenie krawężników betonowych i obrzeży betonowych

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej,
• wibratorów płytowych,
• ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki.
• drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

IX. 4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania
Podstawowe”p. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych
towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się
i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub
plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej
palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa
palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do zai rozładunku.
Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości minimum 0,7 R, na paletach transportowych producenta. Płyty betonowe mogą
być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się
i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej
niż 1/3 wysokości tej warstwy.
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement
luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi
środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
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Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

IX. 5 WYKONANIE ROBÓT
IX. 5.1

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania
Podstawowe‖ p. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

IX. 5.2

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z kostki brukowej betonowej powinno być
przygotowane
zgodnie z wymogami określonymi w WW 05.01 „Roboty drogowe – podbudowy”. Konstrukcja
nawierzchni powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Konstrukcja
nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego
o wskaźniku piaskowym WP ≥35.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej
powinien być zgodny z zatwierdzoną dokumentacją projektową.
Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki zaleca się ustawić krawężniki
i obrzeża. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową.
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po
zagęszczeniu 3÷5 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie
powinny przekraczać ±1 cm.
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić zagęszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach,
a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona
w stanie wilgotnym, zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek
o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania
powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową i zaakceptowane przez
Inżyniera. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania
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i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli
w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o niskim przewodnictwie
ciepła (np. matami ze słomy.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej należy wykonywać w dodatnich temperaturach
otoczenia. Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej
partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni
wykonywać wykwalifikowani brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie,
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia
z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych
odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona
na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa
na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały
do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy
uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie
ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek,
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń
oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem
robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć
wraz z podsypką.
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie
nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np.
pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do
5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie
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spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku
podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:
a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowopiaskowej.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie
rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający
jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię
i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem
nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po
wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić;
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin
zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych
w odległościach zgodnych z zatwierdzoną dokumentacją projektową, względnie nie większych
niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie
przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie
powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami
i masami.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych,
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne
przy ściekach wzdłuż jezdni.
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni
(przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze
chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.

IX. 5.3

Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm i 50x50x7cm

Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z płyt betonowych powinno być przygotowane
zgodnie z wymogami określonymi w WW 05.01 „Roboty drogowe – podbudowy”.
Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest
nawierzchnia. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12
powinien wynosić Is ≥1,0.
Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych może stanowić podłoże z gruntu
rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, odpadami z kamieniołomów, wyprofilowane
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i zagęszczone do Is ≥1,0, Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek
gruby wg PN-B-06712.
Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być
zgodny z układem istniejącej (rozebranej) nawierzchni.
Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt.
Wypełnienie spoin zaprawą cementową o wytrzymałości R28 ≥20 MPa, powinno być
wykonane w głąb nie mniej niż na 2/3 wysokości płyty. Przy wypełnianiu spoin masą zalewową
- przed zalaniem spoiny powinny być wypełnione piaskiem do 2/3 wysokości płyt.
Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt betonowych powinny być stosowane tylko
w przypadku wypełnienia spoin zaprawą cementową. Szczeliny dylatacyjne powinny być
wypełnione masą zalewową w taki sam sposób jaki stosuje się przy wypełnianiu spoin masą
zalewową.

IX. 5.4

Osadzenie krawężników betonowych ulicznych

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach
sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu.
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany
warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta
żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy
wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.
Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni
krawężnika od jezdni) wynosiło 10 , 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i wjazdach na
posesje. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
Ustawianie krawężników na ławie betonowej powinno być wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na
podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników
nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowopiaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowopiaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową
nad szczeliną dylatacyjną ławy.
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IX. 5.5

Osadzenie obrzeży betonowych

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
z piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez
zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami zatwierdzonej dokumentacji projektowej (poziom górny obrzeża powinien się
znajdować 1cm poniżej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami
Inżyniera.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem na pełną
głębokość.

IX. 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
IX. 6.1

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " p. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej)
w trybie p. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.

IX. 6.2

Szczegółowe zasady kontroli robót

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.

IX. 6.2.1

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej aprobatę techniczną, certyfikat zgodności lub
deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych
kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę
cech zewnętrznych kostek wg p. 2,
b) w zakresie innych materiałów
sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych
materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży),
ew. badania właściwości
kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości
Inżyniera.

160

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 22.
Tablica 22. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Wyszczególnienie badań i
Lp.
Częstotliwość badań
Wartości dopuszczalne
pomiarów
1
2
3
4

5

Sprawdzenie podłoża i koryta
Sprawdzenie ew. podbudowy
Sprawdzenie obramowania
nawierzchni
Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym
lub metodą niwelacji)

Zgodnie z WW 05.01
Zgodnie z WW 05.01
Zgodnie z WW 05.02

Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej
działki roboczej: grubości, spadków i cech
konstrukcyjnych w porównaniu z
zatwierdzoną dokumentacją projektową i
specyfikacją
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodność z dokumentacją
Sukcesywnie na każdej działce roboczej
projektową
b) położenie osi w planie
Co 100 m i we wszystkich punktach
(sprawdzone geodezyjnie)
charakterystycznych
c) rzędne wysokościowe
Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we
(pomierzone instrumentem wszystkich punktach charakterystycznych
pomiarowym)
d) równość w profilu
Jw.
podłużnym (wg
BN68/8931-04 łatą
czterometrową)
e) równość w przekroju
Jw.
poprzecznym (sprawdzona
łatą profilową z
poziomnicą i pomiarze
prześwitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
względnie metodą
niwelacji)
f) spadki poprzeczne
Jw.
(sprawdzone metodą
niwelacji)
g) szerokość nawierzchni
(sprawdzona przymiarem
liniowym)
h) szerokość i głębokość
wypełnienia spoin i
szczelin (oględziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dług. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich ułożenia

Jw.

Wg p. 5; odchyłki od
projektowanej grubości
±1 cm

Przesunięcie od osi
projektowanej do 2 cm
Odchylenia: +1 cm; -2
cm
Nierówności do 8 mm

Prześwity między łatą
a powierzchnią do 8 mm

Odchyłki od
zatwierdzonej
dokumentacji
projektowej do 0,3%
Odchyłki od szerokości
projektowanej do ±5cm

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej działki
roboczej

Wg p. 5

Kontrola bieżąca

Wg zatwierdzonej
dokumentacji
projektowej lub decyzji
Inżyniera
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Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano
w tablicy 23.
Tablica 23. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

1

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków

2

Badanie położenia osi nawierzchni w planie

3

Rzędne wysokościowe, równość podłużna i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość

4

Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami,
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i
szczelin

IX. 6.2.2

Sposób sprawdzenia
Wizualne sprawdzenie jednorodności
wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów
kostek, spękań, plam, deformacji,
wykruszeń, spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25
m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesunięcia wg tab. 4)
Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych wartości podanych w
tab. 4
Wg p. 5 niniejszej specyfikacji

Nawierzchnia chodnika z płyt betonowych 35x35x5cm i 50x50x7cm

Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych.
Badania pełne przeprowadza producent płyt.
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według następującego
zakresu:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie kształtu i wymiarów,
• sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie.
Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN80/6775-03/01. Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni
z płyt betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji
wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych.
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności jego wykonania z p. 5 i p. 6 WW 05.01
„Roboty drogowe – podbudowy” oraz niniejszymi WW. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
głębokości koryta:
szerokości do 3 m: ±1 cm,
szerokości powyżej 3 m: ±2 cm,
- szerokości koryta: ± 5 cm.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z p. 5 niniejszych WW oraz zatwierdzoną
dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą
przekraczać ±1 cm.
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności
wykonania z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5 niniejszych
WW.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde
200 m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć
grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika.
Sprawdzenie równości chodnika przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do
300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety
chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ±3 cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz
na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ±0,3%.
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów
napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi
±1 cm.
Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około
10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości
oraz wypełnienia.

IX. 6.2.3

Krawężniki betonowe.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań
Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach
elementu zgodnie z wymaganiami p. 2. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami p. 2.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich
materiałów w pkt 2.
W ramach sprawdzenia koryta należy sprawdzić wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża
na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi 2 cm. Zagęszczenie podłoża
powinno być zgodne z pkt 5. niniejszych WW.
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z zatwierdzoną dokumentacją
projektową.
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Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ±1 cm na każde 100 m ławy.
Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
dla wysokości ±10% wysokości projektowanej,
dla szerokości ±10% szerokości projektowanej,
Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na
każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną
łatą nie może przekraczać 1 cm.
Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku
nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą
wyjęcia poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy.
Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ±2 cm
na każde 100 m wykonanej ławy.
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
Dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi
±1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej,
które wynosi ±1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
Równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach
na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.

IX. 6.2.4

Obrzeża betonowe

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych
badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach
elementu, zgodnie z wymaganiami p. 2. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami p. 2.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
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Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2 niniejszych WW.
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
• koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
• podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) z piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.,
• ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5., przy
dopuszczalnych odchyleniach:
o linii obrzeża w planie, które może wynosić ±2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
o niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m
długości obrzeża,
o wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

IX. 7 OBMIAR ROBÓT
Roboty drogowe - nawierzchnie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane
na podstawie obmiaru. Żadna z części robót drogowych nie będzie płatna stosownie do ilości
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie nawierzchni będzie zawarta
w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała
korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla robót drogowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

IX. 8 PRZEJĘCIE ROBÓT
IX. 8.1

Warunki ogólne

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe"
p. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi,
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU)
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

IX. 8.2

Warunki szczegółowe

Roboty związane z wykonaniem podsypki oraz ław pod krawężniki należą do robót
ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WW 00.00 „Wymagania
Podstawowe” pkt 8.2.

IX. 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
IX. 9.1

Ustalenia ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty drogowe w zakresie
wykonania nawierzchni. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona
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w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania
i ukończenia robót drogowych oraz innych robót związanych z robotami drogowymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

IX. 9.2

Cena składowa wykonania robót

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie wykonania
nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, dostarczenie materiałów,
wykonanie podsypki, ułożenie i ubicie kostki, wypełnienie spoin, pielęgnację nawierzchni,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie wykonania
nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm oraz z płyt betonowych 50x50x7cm obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• przygotowanie podłoża lub podbudowy,
• dostarczenie materiałów,
• wykonanie podsypki,
• ułożenie płyt,
• wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
• pielęgnację nawierzchni,
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie osadzenia
krawężników betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie krawężników i innych materiałów na
miejsce wbudowania, wykonanie koryta pod ławę, ew. wykonanie szalunku, wykonanie ławy
(betonowej lub żwirowej), wykonanie podsypki, ustawienie krawężników na podsypce,
wypełnienie spoin krawężników zaprawą, zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem
i ubicie, przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie osadzenia
obrzeży betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta, rozścielenie i ubicie podsypki, ustawienie obrzeży na podsypce,
wypełnienie spoin, obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, przeprowadzenie badań
i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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IX. 10

PRZEPISY ZWIĄZANE

WTWiO
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla
wielkopiecowego kawałkowego
8. PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
10. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
11. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
12. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los
Angeles
14. PN-B-06714-43
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn
słabych
15. PN-B-06714-40
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na
miażdżenie
16. PN-B-06714-39
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
17. PN-B-06714-37
Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczanie
rozpadu
krzemianowego
18. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową
19. PN-B-06714-26
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części
organicznych
20. PN-B-06714-20
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności
metodą krystalizacji
21. PN-B-06714-19
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności
metodą bezpośrednią
22. PN-B-06714-18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 23.
PN-B-06714-16
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
24. PN-B-06714-15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
25. PN-B-06714-13
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów
mineralnych
26. PN-B-06714-12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych
27. PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
28. PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
29. PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
30. PN-88/B-06250
Beton zwykły
31. PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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badania przy odbiorze
32. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
33. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych
34. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów
elementów budowlanych z betonu
35. PN-P-01715 metod Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz
badań
36. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
37. BN-74/6771-04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
38. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
39. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
40. BN-64/8845-02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
41. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe
42. BN-68/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
43. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
44. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997
45. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979
i 1982 r.
oraz inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.
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X WW 08.00: Kanalizacja sanitarna i deszczowa
X. 1 WSTĘP
X. 1.1 Przedmiot opracowania WW
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zadania: Budowa Zbiornika Magazynowego Wody
Uzdatnionej oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości
Brzyków, gm. Widawa.
Zakres stosowania WW
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych
w Programie
Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.

X. 1.2 Zakres Robót objętych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmuje:
• roboty instalacyjne i montażowe kanalizacji grawitacyjnej,
• roboty instalacyjne i montażowe kanalizacji ciśnieniowej,
• roboty instalacyjne i montażowe kanalizacji deszczowej

X. 1.3 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 1.4.
Ponadto:
Sieć kanalizacyjna - Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich,
znajdujących się poza budynkami od przyłącza (włącznie) do oczyszczalni ścieków
lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników.
Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje
dzięki sile ciężkości.
Pompownia ścieków - Pompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji
grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą kanalizacją może być skanalizowany jedynie
poprzez zastosowanie jednej lub kilku pompowni ścieków.
Kanalizacja ciśnieniowa - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje
wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy.
Kanalizacja deszczowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.
Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów.
Kineta - Koryto przepływowe w dnie studnie kanalizacyjnej.
Urządzenia kanalizacyjne
Sieć kanalizacyjna oraz urządzenia służące do oczyszczania ścieków.
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Przewód kanalizacyjny - Kanał – rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób
grawitacyjny odprowadzane są ścieki.
Przewód tłoczny ciśnieniowy - Przewód kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków
następuje w skutek ciśnienia wytworzonego przez pompy.
Przyłącze

kanalizacyjne – odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący instalację
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy z siecią kanalizacyjną, za pierwszą
studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy
nieruchomości gruntowej - wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, p.10, n/n WW,

Instalacja kanalizacyjna - Będące w posiadani Usługobiorcy przewody wraz z uzbrojeniem
i urządzeniami, służące do wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym
rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury
przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych
rur.
Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub
specjalnej konstrukcji. Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu
a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. Obsypka - Materiał gruntowy między
podłożem lub podsypką a zasypką, otaczający przewód kanalizacyjny.
Zasypka - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki
wstępnej i terenem.
Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie
i w pionie na skutek ciśnienia ścieków.
Blok podporowy - Element zabezpieczający armaturę przed przemieszczaniem się w pionie.
Powierzchnia zwilżona - Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych
objętych badaniem szczelności

X. 1.4 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".

X. 2 MATERIAŁY
X. 2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania
Podstawowe” p. 2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie
z założeniami PZJ.
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Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów,
świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków
montażowych itp.
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków.
Rury z tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone.

X. 2.2 Dokumentacja
Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności
z aprobatą lub Polska Normą, atest higieniczny i inne niezbędne dokumenty zgodnie
z przepisami szczegółowymi.

X. 2.3 Składowanie rur PVC-U, oraz studni z tworzyw sztucznych.
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:
1) należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych
urządzeń i metod przeładunku.
2) Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m.
3) Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować
się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.
4) Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami
(korki, wkładki itp.).
5) Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać
i transportować w opakowaniach fabrycznych.
6) Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
7) Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek lub kręgów
po podłożu.
8) Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach
zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.
9) Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.
10) Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany,
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.
11) Rury dostarczone na plac budowy należy rozładować ze środków transportu
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur,
z zachowaniem zaleceń producenta rur oraz z zachowaniem wymaganych
odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa.
12) Liny i łańcuchy stalowe wykorzystane do podnoszenia rur powinny być otulone gumą
lub tworzywem, aby zapewnić odpowiedni chwyt i uniknąć zbędnego ocierania rur.
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13) Do przenoszenia rur w żadnym wypadku nie wolno używać klinów stanowiących ich
podparcie.
14) Nie należy stosować haków zaczepianych o końcówki rur.
15) Rury można składować w opakowaniach fabrycznych na miejscu budowy pod
warunkiem, że powierzchnia gruntu jest płaska i wolna od kamieni lub innych
materiałów mogących spowodować uszkodzenie.
16) Składowane rury i elementy nie mogą być narażone na intensywne oddziaływanie
ciepła, rozpuszczalników i na kontakt z otwartym ogniem.
17) W przypadku składowania bez opakowania fabrycznego należy pod pierwszą
warstwą rur ułożyć drewniane kantówki, aby zapobiec nanoszeniu błota przez
ściekającą wodę deszczową i przymarzaniu rur do podłoża.
18) Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest składowanie rur w stosach
o wysokości przekraczającej 3m. Każda warstwa rur w stosie musi być
zabezpieczona przekładkami z kantówek drewnianych i unieruchomiona klinami.
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:
a) długotrwałą ekspozycją słoneczną,
b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
Składowanie transport i rozładunek rur PVC-U, studni PE/PP oraz elementów
prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.

X. 2.4 Transport i składowanie prefabrykatów betonowych.
X. 2.4.1






Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek
powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie
z osprzętem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone
za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu
podczas transportu i równomierne rozłożenie sil na poszczególne cięgna.
Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie
nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów.

X. 2.4.2







Załadunek i rozładunek

Transport prefabrykatów

Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów
powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością
przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka
transportowego.
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie
transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający
wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami.
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Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana
do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach
transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach
ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi.
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być
ustawione na podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty
o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być ustawione na
podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni.

Składowanie transport i rozładunek betonowych elementów prefabrykowanych należy
wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.

X. 2.4.3
❑












Składowanie prefabrykatów

Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej
i odwodnionej,
wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe.
Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów.
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów
montażowych.
Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem
powinien być składowany osobno.
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających
odstęp od podłoża minimum 15 cm.
W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one
być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio
dostosowanym do obrzeża prefabrykatu.

X. 3 RZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej należy stosować następujący, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:
• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i
• obróbki rur, komplet elektronarzędzi, komplet
• narzędzi ślusarskich, zgrzewarki do rur PE
• zgrzewanych doczołowo, zgrzewarki do muf
• elektrooporowych, płyty zagęszczające i stopy
• zagęszczające, pompy do miejscowego
• odwodnienia wykopów, żuraw boczny
• gąsienicowy do 15t, żuraw samochodowy,
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• koparka ubijak spalinowy 200kg
• urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry),
• ręczne narzędzia do prac ziemnych.

X. 4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖ p.
4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał
akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
• samochód skrzyniowy,
• samochód dostawczy,
• samochód dłużycowy,
• ciągnik kołowy
• przyczepa skrzyniowa,
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie
z zaleceniami producenta.
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału.
Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być
wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię
ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na
płasko na powierzchni ładunkowej.

X. 5 WYKONANIE ROBÓT
X. 5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania
Podstawowe” p. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

X. 5.2 Polecenia Inżyniera
Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten
nie zostanie spełniony roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego
wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.

X. 5.3 Zakres robót przygotowawczych.
❑

Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu.
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❑

❑

❑
❑

❑
❑

❑

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę
aparatem cyfrowym i zapis zdjęć na płytach CD w postaci plików *.jpg
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących
z zatwierdzonym Projektem.
Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych.
Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę
oraz odprowadzenia ścieków.
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe).
Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu
budowlanego.
Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.

X. 5.4 Zakres robót zasadniczych.
Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmują:
 Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót,
 Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,
 Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,
 Łączenie rur i kształtek,
 Uzbrojenie rurociągu w armaturę,
 Wykonanie obsypki rurociągu,
 Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągiem ciśnieniowym
z tworzyw sztucznych,
 Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych,
 Montaż prefabrykowanych studni specjalnych,
 Próby szczelności sieci i odcinków,
❑

Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

Oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez uprawnionego geodetę.
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych.
Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.

X. 5.5 Montaż rur PVC-U, studni PE/PP oraz elementów prefabrykowanych
należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.
X. 5.5.1

Warunki montażu rur z PVC-U

Zaleca się montaż przewodów z PVC-U o ściance litej w zakresie temperatur otoczenia od 0°
do 30°C. Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii
montażu z producentem. W niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność
przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność
na pękanie).
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie
z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową.
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po
przygotowaniu podłoża.
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć
uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć
w postaci zaślepek, korków itp.
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X. 5.5.2

Metoda łączenia rur PVC-U

Rury z PVC-U są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, wargowej.
Łączenie kielichowe
 Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury.
 Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury środkiem poślizgowym.
 Łączone elementy ułożyć współosiowo.
 Włożyć koniec bosy do kielicha.
 Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia.
 Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można
użyć stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem
lub użyć specjalnego oprzyrządowania.
 Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich
a jedynie jako punktu oparcia dla podnośnika śrubowego.
UWAGA!
Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać
prostopadle do osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30°.

X. 5.5.3

Oznaczenie trasy.

Po przeprowadzeniu próby szczelności, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm,
zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem (30 cm powyżej grzbietu rury) taśmę ostrzegawczą
koloru zielonego o szerokości 20 cm z wkładką metalową.
Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia,
armatury.

X. 5.5.4

Montaż studni kanalizacyjnych.

Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta.

X. 5.5.5

Izolacja studzienek kanalizacyjnych.

Studnie od zewnątrz zabezpieczyć należy środkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie
z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana.

X. 5.5.6

Zabezpieczenie studni.

Obudowy włazów studni rewizyjnych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Należy
stosować włazy zamykane na stałe zamocowane do obudowy włazu (np. w postaci zawiasu).
W na terenach zielonych należy obudowy włazów obetonować 1,0 x 1,0 x 0,25 m betonem
B10. W drogach gruntowych tłuczniem bazaltowym 2,0 x 2,0 x 0,20 m.

X. 5.5.7

Oznaczenie armatury

Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych zgodnie
z PNB-09700. Należy stosować tabliczki trwałe, emaliowane.

X. 5.5.8

Skrzynki uliczne

Zasuwy w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwałej należy zabetonować w klocki
o wymiarach 50x50 cm i grubości 15 cm betonem B10.
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X. 5.6

Przewody betonowe

Rury betonowe służące odprowadzeniu wód popłucznych sklarowanych powinny spełniać
wymagania PN-EN 1916. Ponadto powinny być zabezpieczone przed korozyjnym działaniem
ścieków. Użytkowe powierzchnie profili złączy powinny być pozbawione nierówności, które
mogłyby uniemożliwić wykonanie trwałego wodoszczelnego połączenia. Dopuszczalne są
włoskowate pęknięcia warstwy bogatej w cement w tym mikrorysy o szerokości nie
przekraczającej 0,15mm spowodowane skurczem lub temperaturą

X. 5.6.1

Studzienki betonowe

Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne należy wykonać jako wyroby budowlane,
przeznaczone do wbudowania w sieci kanalizacyjne. Studzienki muszą spełniać podstawowe
wymagania w stosunku do obiektów budowlanych, określonych w odrębnych przepisach,
dotyczących:
• bezpieczeństwa konstrukcji,
• bezpieczeństwa użytkowania,
• odpowiednich warunków bhp oraz ochrony środowiska.
Studzienki kanalizacyjne i zwężki winny być wyprodukowane zgodnie z DIN 4034, PN-EN
1917:2004. Do produkcji winien być użyty beton B-45, wodoszczelny (W-8), mało nasiąkliwy
(nw < 4 %) i mrozoodporny (F-50). Elementy prefabrykowane winny być oznaczone w sposób
trwały i pełny. Ich wykonanie winno spełniać wymagania odpowiednich norm.
Elementy wyposażenia studni :
Dno studzienki
Dno studzienki należy wykonywać jako element prefabrykowany, betonowy, stanowiący
monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. W dnie studzienki powinno być wykonane
wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz
spocznik (powierzchnia dna pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej).
Kineta w dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału powinna posiadać przekrój
poprzeczny zgodny z przekrojem kanału, a w górnej części ściany pionowe do wysokości
równej, co najmniej jednej czwartej średnicy kanału. W przypadku zmiany średnicy kanału
kineta stanowi przejście z jednego przekroju w drugi.
Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinien być dostosowany do spadku kanałów
dopływowych i kanału odpływowego, spadek spocznika powinien wynosić 5% w kierunku
kinety. Element prefabrykowany stanowiący dno studzienki powinien być fabrycznie
wyposażany w stopnie złazowe.
Ściany komory roboczej
Kręgi powinny być łączone z elementem dna oraz pomiędzy sobą za pomocą uszczelek
gumowych, stożkowych, wykonanych specjalnie do łączenia prefabrykatów. Do ich montażu
należy użyć smarów poślizgowych. Smarem poślizgowym należy pokryć zewnętrzną
powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię
„zamka" górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. Kręgi powinny być fabrycznie
wyposażane w stopnie złazowe.
Przejścia rurociągów przez ściany
Przejście kanałów przez ściany studzienek muszą być wykonane jako szczelne w stopniu
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltracje ścieków. W ścianach studzienek
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powinny być fabrycznie osadzane króćce połączeniowe dla kanałów i przyłączy
kanalizacyjnych wykonanych dla rur przewidywanych do zamontowania.
Przykrycia studzienek
Do przykrycia studzienek nie narażonych na obciążenia dynamiczne można stosować zwężki
redukcyjne. Przy występowaniu obciążeń dynamicznych należy stosować żelbetowe płyty
pokrywowe z otworem włazowym zgodnie z DIN 4034.
Zwężki redukcyjne i płyty pokrywowe powinny być łączone z kręgami za pomocą uszczelek
gumowych. Do regulacji wysokości osadzenia włazu należy stosować pierścienie dystansowe.
Pierścienie dystansowe należy łączyć za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy
połączeniowej do 10 mm.
Stopnie złazowe
W prefabrykowanych elementach studzienek stopnie złazowe muszą być fabrycznie
osadzane, zamontowane mijankowo, w dwóch rzędach, w odległości pionowej 30cm oraz
w odległości poziomej, w osi stopni, ok. 27cm.
Stosowane stopnie powinny być wykonane z żeliwa szarego i zabezpieczane lakierem
asfaltowym.
Włazy kanałowe
Elementy pokrywowe (zwężki, płyty) powinny mieć otwory przystosowanymi do włazów
kanałowych o średnicy D=625mm wg PN-EN 124:2000. W terenach zielonych należy
stosować włazy klasy C-250, a w drogach D-400.
Izolacje
Studzienki należy izolować z zewnątrz dwiema warstwami roztworu asfaltowego i dwiema
warstwami lepiku. W przypadku studzienek na kanalizacji sanitarnej przewiduje się również
analogiczną izolację od wewnątrz. Nie przewiduje się izolacji antykorozyjnej

X. 5.7 Wykopy
Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonywać zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
Projekt techniczny powinien zawierać:
• Szerokość odpowiednią dla średnic przewodów,
• Kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą,
• System oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,
• Zabezpieczenia od obciążeń ruchem kołowym,
• Rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione,
• Sposób zagęszczenia osypki i zasypki przewodu
• Poziom wody gruntowej,
• Występowanie innych przewodów w wykopie.
• Spadek dna wykopu
Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona oraz oznakowana. W dnie wykopu powinny
być przygotowane zagłębienia pod kielichy. Wydobywany grunt należy składować po jednej
stronie wykopu bądź wywozić na odkład. Prace montażowe przewodu należy wykonywać gdy
wykop jest odwodniony oraz zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.
W przypadku gdy poziom wód gruntowych jest powyżej dna wykopu należy zapewnić jego
odwodnienie a przewód zabezpieczyć przed wypłynięciem.
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X. 5.8 Układanie przewodu na dnie wykopu.
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się
w miarę układania przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych
odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża
na całej swej długości.
Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Montaż należy prowadzić ze
spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy studniami od rzędnej niższej do wyższej.
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczać wartości dopuszczonych w PN-EN 1610:2002.
Przed połączeniem rur „bose‖ końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg,
przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. Bose końce wciskać do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda
ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez
wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej.

X. 5.8.1

Zbiornik bezodpływowy

Wielkość, montaż zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi producenta.
W przypadku stałego lub czasowego wysokiego stanu wód gruntowych zbiornik musi zostać
zabezpieczony opaską betonową wykonaną w trakcie montażu.

X. 5.8.2

Kanalizacja grawitacyjna

Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu
ścieków.
Na przewodach kanalizacyjnych należy stosować studzienki kanalizacyjne przy każdej
zmianie kierunku, spadku i przekroju oraz w odległościach nieprzekraczających 60m.
Studzienki kanalizacyjne mogą być włazowe (min. średnica wynosi 315mm) lub niewłazowe
(min. średnica wynosi 1000mm). Średnice należy przyjmowąć zgodnie z PN-B-10729 i PNEN 476. Kanałowe obiekty, takie jak: komory kaskadowe, studzienki przepadowe, separatory,
syfony i wyloty ścieków, powinny być wykonane zgodnie z indywidualnymi rozwiązaniami
projektowymi lub dobrane z katalogów producentów.
Odwodnienia dróg powinny być realizowane za pomocą ulicznych wpustów ściekowych
i przykanalików do kanałów deszczowych.

X. 5.8.3

Kanalizacja ciśnieniowa

Przewody ciśnieniowe powinny być zaprojektowane na minimalne ciśnienie 6 bar. Przewody
tłoczne powinny być uzbrojone w zasuwy, odpowietrzniki, odwodnienia i rewizje a ich
zagłębienie powinno uwzględniać strefę przymarzania gruntu. Zmiany kierunku przewodów
tłocznych nalazy zabezpieczać blokami oporowymi.
Przewody doprowadzające ścieki oraz przewody ciśnieniowe winny mieć zamontowane
zawory zwrotne i odcinające.
Jakiekolwiek prace wykonać zgodnie z opracowaniem technicznym.

179

X. 5.9 Podsypka wykopu i obsypka przewodu.
W zależności od rodzaju gruntu oraz wskazań producenta rur stosowane są różne rodzaje
przygotowania podłoża naturalnego ( warunki powinny być opisane w projekcie technicznym):
• Bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym
dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie,
• Z podsypką wynoszącą 10cm w jednolitym drobnoziarnistym gruncie i 15cm w gruncie
skalistym i twardym.
Gdy nośność dna wykopu jest nieodpowiednia, w gruntach niestabilnych ( torf, kurzawka) jest
stosowane podłoże wzmocnione: piasek, żwir, ława betonowa, specjalna konstrukcja.
Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia
miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach
przewodu. Piasek w obrębie przewodu (obsypka) powinien być starannie zagęszczony do
wskaźnika zagęszczenia Is min. 0,95. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być
potwierdzony przez geotechnika.
Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury.
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został
przemieszczony. Ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do
osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, tak by uniknąć uniesienia się rury.
W przypadku gdy w wykopie znajdują się inne przewody, kable należy je zabezpieczyć przed
uszkodzeniem.

X. 5.10

Zasypka wykopu.

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury
nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Minimalna grubość
zasypki wstępnej powinna wynosić 15cm ( jeśli producent rur nie zaleca inaczej - producenci
rur termoplastycznych zalecają grubość warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu)
powyżej wierzchu rury). Zagęszczanie należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie dzięki
własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości
przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie
po obu stronach przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale
wypełniającym jest bliska optimum. Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli
podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż
zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. Dla spoistego materiału metoda zagęszczania
powinna być wybrana według rzeczywistych własności zasypki, Pozostała część wypełnienia
może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją
Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm.
Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Inżynier.

X. 5.11

Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejścia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody należy wykonać wg uzgodnień
wydanych przez ich właścicieli.
Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób
gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej)
położenie złącz.

180

Należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na
długość przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Przy
montażu rur osłonowych na rurociągach zamocować należy płozy ślizgowe (w rozstawie
zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zależności od średnicy rurociągu), których
rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć.
Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym - manszetą.

X. 5.12

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

W miejscu występowania skrzyżowań innymi sieciami należy dokonać ręcznej odkrywki w celu
dokładnego ich zlokalizowania.
Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych użytkowników sieci. Skrzyżowanie
przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu nie powinno
naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów.
Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić zgodnie z warunkami
uzgodnień.

X. 5.13

Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego

Rurociągi powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:
a) zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym,
b) uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,
c) niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).
Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków
zabezpieczających ustala Polska Norma PN-EN 1610:2002.
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone materiałem
z tworzywa sztucznego (np. pianki poliuretanowe, odpowiednie folie).
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia
podziemnego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

X. 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
X. 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " p. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej)
w trybie p. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖.
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X. 6.2 Szczegółowe zasady kontroli robót
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR, WTWORTS, WTWiOSK oraz instrukcjami zawartymi w Normach
i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

X. 6.2.1

Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy
z zatwierdzonym projektem.
Należy sprawdzić:
a) wytyczenie osi przewodu,
b) szerokość wykopu,
c) głębokość wykopu,
d) odwadnianie wykopu,
e) szalowanie wykopu,
f) zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,
g) odległość od budowli sąsiadującej,
h) zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,
i) rodzaj podłoża,
j) rodzaj rur i kształtek,
k) składowanie rur i kształtek,
l) ułożenie przewodu,
m) zagęszczenie obsypki przewodu,
n) studnie kanalizacyjne
o) przewody ułożone nad terenem,
p) pompownie ścieków,
Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu
do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania
robót budowlanych (ziemnych) oraz technologia montażową sieci i urządzeń, natomiast
maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie.
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w zatwierdzonym projekcie.
Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi
ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych przez geodetę.
Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób
obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z zatwierdzoną
dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać
odpowiednio wyprofilowany teren.
Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony projekt
nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu.
W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.
Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.
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Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być
wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.
Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, pompy, zawory opróżniające, przygotowane do
montażu powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w zatwierdzonej
dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, pompy powinny być zabezpieczone i składowane na
płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone
przed działaniem promieni słonecznych.
Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu
i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony
na całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką
oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z zatwierdzoną
dokumentacją. Przewód tłoczny lub ciśnieniowy, powinien być zabezpieczony przed
przemieszczeniami, blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w zatwierdzonej
dokumentacji. Bloki powinny opierać się o nienaruszony grunt.
Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona
ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej
dokumentacji.
Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza
niż 15cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie.
Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień
zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geotechnika. Przewody o konstrukcji
samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod konstrukcją
nośną, powinny mieć wykonane dojścia umożliwiające ich sprawdzanie.

X. 6.3

Próby szczelności rurociągów

X. 6.3.1

Próby szczelności kanału grawitacyjnego

Zamawiający nie wymaga wykonania prób szczelności odcinków kanału grawitacyjnego.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inspekcji TV kanałów zgodnie z punktem 6.3.3.

X. 6.3.2

Próby szczelności rurociągu ciśnieniowego

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić
próby szczelności.
Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie
Inwestora lub Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są
podane w Polskich Normach (PN-EN 1671:2001), WTWiOR, WTWOiRTS i WTWiOSK.
Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:
 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi
przepisami,
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odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku
wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,
odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,
wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,
profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach
badanego odcinka,
należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących
warunków:
 przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C,
 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,
 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać
20°C,
 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na
12 godzin w celu ustabilizowania,
 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30
minut sprawdzać jego poziom,
 po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin
dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia
i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba
szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut,
 cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego
zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków.
 Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1 MPa.
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z aktualną normą.
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany
a przewód powinien być opróżniony z wody.
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika.

X. 6.3.3

Inspekcja TV

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą kanału grawitacyjnego w celu
stwierdzenia jakości wykonania.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z kamerownia Zamawiającemu na nośniku
cyfrowym CD/DVD. w min. 2 kopiach.
Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inżynierem.

X. 7 OBMIAR ROBÓT
Roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie płatna
stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.

184

W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej będzie
zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie
podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robót związanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

X. 8 PRZEJĘCIE ROBÓT
X. 8.1 Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe "
p. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi,
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU)
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

X. 8.2 Warunki szczegółowe
Roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej należą do robót ulegających zakryciu.
Zasady ich przejęcia są określone w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖ pkt 8.2.

X. 8.2.1

Odbiór Częściowy

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem
budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu.
W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:
 zgodności wykonanego odcinka z zatwierdzoną dokumentacją, w tym w szczególności
zastosowanych materiałów,
 prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki,
zasypki, głębokości ułożenia przewodu, szalowania,
 prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku
i spadku połączeń, zmian kierunku,
 prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności, ❑ oznakowania
trasy rurociągów i oznakowania armatury.
Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera
i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami.

X. 8.2.2

Odbiór Końcowy, Końcowe Przejęcie Robót

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na
sprawdzeniu:
 poprawności zainstalowania rurociągów i urządzeń;
 kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń;
 poprawności działania rurociągów,
 aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany
i uzupełnienia;
 kompletności DTR i świadectw producenta,
 kompletności protokołów częściowych.
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Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:
 zatwierdzona Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami
w trakcie wykonywania robót,
 Dziennik Budowy;
 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robót;
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
 protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót;
 protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych;
 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;
 instrukcje obsługi urządzeń i instalacji;
 inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez
uprawnioną jednostkę geodezyjną.
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły
się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia
lub uzupełnienia.

X. 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
X. 9.1 Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona
w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania
i ukończenia kanalizacji sanitarnej oraz innych robót związanych z nimi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

X. 9.2 Cena składowa wykonania robót
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej
w Kontrakcie obejmuje:
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
• prace geotechniczne,
• badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań
i sprawdzeń robót,
• wykonanie robót ziemnych i towarzyszących,
• wykonanie rozbiórek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,
• wykonanie podsypki i obsypki rurociągu,
• montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych,
• wykonanie przewiertów z przeciągnięciem rur przewodowych i zamknięciem końcówek
rur przewiertowych,
• układanie odcinków w rurach osłonowych z zamknięciem końcówek rur osłonowych,
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wpięcie do istniejącej infrastruktury,
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
przełożenie mediów,
usunięcie kolizji,
próby szczelności odcinków,
oznakowanie trasy rurociągu,
oznakowanie zasuw,
przygotowanie podłoża gruntowego pod montaż studni,
montaż studni, montaż włazów,
przyłączenie rurociągów,
uzbrojenie studni
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
uporządkowanie placu budowy po robotach.

X. 10 PRZEPISY ZWIĄZANE
1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontażowychITB
2. WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw
Sztucznych.
3. WTWiOSK

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych

4. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakością.
5. PN-EN 476:2001 Wymagania Podstawowe dotyczące elementów stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej
6. PN-EN 752-1:2000

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje

7. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) do przesyłania wody. Część l.
Wymagania Podstawowe. Część 2. Rury, Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory
i wyposażenie pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w systemie
9. PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich
połączenie do odprowadzania ścieków.
10. PN-EN 877:2002(U) Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji
odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości.
11. PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

12. PN-EN 1671:2001

Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej

13. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
14. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne
15. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakościową.
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16. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
17. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 póz. 747)
18. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00
póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01
poz.1190. Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02
póz. 676, Nr 80/03 póz. 718)
19. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 póz. 430)
20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (DzU. Nr 63/00 póz. 735)
21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r.
w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub
krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków
lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania
zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 póz. 476)
22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86
póz. 239, Nr 136/95 póz. 670)
23. Rozporządzenie
l października

Ministra

Gospodarki

Przestrzennej

i

Budownictwa

z

dnia

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U.
Nr 96/93 póz. 438)
24. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr
91/02 póz. 811)
25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 póz.401)
26. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U.
Nr 51/54 póz. 259)
27. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami
sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 póz. 115
z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)
28. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200
Ir. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 póz. 455)
29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 póz. 1133)
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30. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71)
31. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 póz. 728)
32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 póz. 673)
33. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia,
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53)
34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać
zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz.
58)
35. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 póz. 437)
oraz inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.
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XI

WW 09.00: Rurociągi technologiczne i urządzenia

XI. 1 WSTĘP
XI. 1.1

Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania rurociągów
technologicznych i urządzeń dla zadania: Budowa Zbiornika Magazynowego Wody
Uzdatnionej oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości
Brzyków, gm. Widawa.
Zakres stosowania WW
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych
w Programie
Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.

XI. 1.2

Zakres Robót objętych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach zadania obejmuje:
- Budynek Główny SUW,
- Zbiorniki magazynowych wody,
- Osadnik wód popłucznych,
- Ujęcia głębinowe

XI. 1.3

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 1.4.

XI. 1.4

Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".

XI. 2 MATERIAŁY
XI. 2.1

Wymagania ogólne

XI. 2.1.1

Wymagania ogólne dla materiałów

Żeliwo sferoidalne
Wszystkie elementy wykonane z żeliwa sferoidalnego powinny być odpowiedniej klasy.
Wszystkie odlewy muszą być pozbawione pęcherzy gazowych, skaz i pęknięć.
Wykonawca wymieni wszystkie odlewy, które w ocenie Inżyniera wizualnie różnią się od
wyrobu klasy pierwszej lub z innego powodu nie są najwyższej jakości, mimo, że elementy te
przeszły próby hydrauliczne i inne testy. Nie dopuszcza się obecności żadnych zaślepień,
wypełnień, zgrzewów i zabezpieczeń na odlewach.
Stal kwasoodporna Stal kwasoodporna użyta w instalacji będzie gatunku 1.4401 /wg AISI
316/.
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Stal cynkowana galwanicznie
Przygotowanie:
- oczyszczanie pneumatyczne strumieniowo-ścierne,
- staranne oczyszczenie i odtłuszczenie.
- Grubość powłoki: minimum 225 mikronów.
- Grubość powłoki powinna być udokumentowana wynikiem przeprowadzonego testu.
Dla każdego urządzenia należy przeprowadzić jeden test.
Stosowanie elementów metalowych
Elementy wykonane z materiałów wrażliwych na korozję (żeliwo, stal zwykła itp.) powinny być
pomalowane bądź też poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Małe elementy żeliwne
i stalowe (wykonane z materiału innego niż stal kwasoodporna) należy zabezpieczyć przed
korozją. Elementy mają być zalaminowane, a te, które z jakiegokolwiek innego powodu nie
mogą być zabezpieczone przed korozją powinny zostać, po uprzednim oczyszczeniu pokryte
emalią lub polakierowane. Należy, w miarę możliwości, unikać stosowania w przyrządach
i przekaźnikach elektrycznych elementów stalowych i żelaznych.
Tam, gdzie zachodzi konieczność użycia różnych metali stykających się ze sobą, metale te
powinny być dobrane w taki sposób, aby różnica potencjałów elektrochemicznych była nie
większa niż 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zostać oddzielone
od siebie odpowiednim materiałem izolacyjnym, lub pokryte właściwą powłoką izolacyjną.
Śruby stalowe użyte w urządzeniach należy poddać galwanizacji metodą tzw. ―gorącej
kąpieli‖. Elementy sprężynujące powinny być wykonane z mosiądzu, brązu lub innego,
odpornego na rdzewienie, materiału. Elementy ruchome urządzeń, które nie mogą być
wykonane z metalu nie zawierającego żelaza, powinny zostać wykonane ze stali
o potwierdzonej odporności na korozję. Połączenia dowolnego materiału ze stalą nierdzewną
muszą być wykonane jako rozłączne. Połączenie musi być ze stali nierdzewnej lub
kwasoodpornej. Elementy mające kontakt z agresywnym środowiskiem powinny być
wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie barierki, pomosty również powinny być wykonane
ze stali nierdzewnej.

XI. 2.1.2

Typizacja

Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno pomiarowa pełniące podobne funkcje
powinny być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą. Odnosi się to w
szczególności do silników, układów przeniesienia napędu, AKP, komponentów elektrycznych
i automatyki, zaworów, przekaźników, przepustnic zaporowych i regulacyjnych, dmuchaw,
pomp o wale poziomym, urządzeń pomiarowych,. Typizacja powinna dotyczyć wszystkich
obiektów objętych kontraktem.
Wszystkie urządzenia mające kontakt z wodą powinny być w wykonaniu bezolejowym.

XI. 2.2

Rurociągi technologiczne

XI. 2.2.1

Wymagania ogólne

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym,
kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych
struktur i innych defektów i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w warunkach
zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia.
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Rurociągi powinny posiadać wszystkie konieczne kształtki systemowe i materiały łączące,
kołnierze, itp.
Rozmieszczenie i konstrukcja rurociągu powinna ułatwiać jego montaż oraz demontaż
dowolnego odcinka w celu konserwacji lub wymiany pomp oraz armatury i innych urządzeń.
Jeśli używana jest wspólna rura rozdzielcza, poszczególne odgałęzienia zasilane oddzielnymi
pompami, o ile nie podano inaczej na rysunkach, powinny być podłączone do tej rury w
płaszczyźnie poziomej i nachylone lub zakrzywione, aby nie zmieniać gwałtownie przepływu.
Złącza kompensacyjne i rozłączki będą miały postać tulei z podwójnym kołnierzem. Rozłączki
muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i wykonane zostaną z
materiału jak pozostała część rurociągu.
Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami w
celu łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania
połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów.
Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy zlicować i
scalić zgodnie z wymogami producenta połączeń.
Wszystkie luźne (występujące osobno)
zamocowanymi na stałe przy pomocy śrub.

kołnierze

należy

połączyć

z

kołnierzami

Na złączach w konstrukcjach budowlanych Wykonawca winien zapewnić elastyczność
rurociągu, tak aby mógł wytrzymać różnice w osiadaniu części konstrukcji.
Na wszystkich rurociągach między punktami stałymi Wykonawca winien zastosować kształtki
rurowe, kołnierze i odcinki rur lub złącza elastyczne w celu kompensowania tolerancji
konstrukcji budowlanych. Rury żeliwne powinny posiadać kołnierze uszczelniające przy
przejściu przez ściany konstrukcji podziemnych lub zbiorników wody.
Rurociągi o małej średnicy do pomp, zaworów odpowietrzających itp. mogą być wykonane ze
stali ocynkowanej lub miedzi.
Wszystkie rury o średnicy 50 mm lub większej, połączone z elementami Urządzeń, powinny
posiadać złącza kołnierzowe.
Kształtki przejściowe zostaną zamontowane na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne
jest przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów
bez konieczności rozbierania całych sekcji instalacji.
Wszystkie rury przed zamontowaniem Wykonawca winien sprawdzić pod względem
prawidłowego ułożenia i dopasowania kołnierza.
Wszystkie rury powinny posiadać odpowiednie zamocowanie i wsporniki. Przy przejściach
przez ściany zastosowane zostanie przejście mechaniczne. Szczególną uwagę Wykonawca
winien zwrócić na to, aby nacisk rurociągu, o ile to możliwe, nie przenosił się na Urządzenia.
Jeśli konieczne są betonowe wsporniki, Wykonawca zaznaczy je na rysunkach projektowych,
a Inżynier zatwierdzi niezbędne prace. Wykonawca jest odpowiedzialny za projekt betonowych
wsporników. Obliczenia projektowe Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi na żądanie.
Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź na 1,5
razy większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego które ciśnienie
ma większą wartość (o ile w Wymaganiach Szczegółowych nie zapisano inaczej).
Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostaną przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy
konieczne jest zamówienie dodatkowych elementów w późniejszym okresie, również i ta partia
materiałów musi przejść stosowne testy.
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed odbiorem
instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. Oczyszczenie
polegać ma na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadów po
spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur, przewodów
technologicznych, itp. zostaną zabezpieczone zaślepkami w celu ochrony przed brudem i
uszkodzeniami. Osłony te zostaną usunięte dopiero w momencie montażu. Wszystkie
ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń przedmuchane sprężonym
powietrzem.
Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania ―luzów‖ na łącznikach rur z uwagi
na osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń mechanicznych i
termicznych, które nie mogą być przenoszone przez elementy nośne. Należy zastosować
połączenia elastyczne, pierścienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczyć pewien
margines błędu. Ruraż zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby liczba kotew, ślepych
zakończeń, zakrętów, trójników i zasuw była jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na
rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbędne do zakotwienia rurociągów. W
miarę możliwości ocenę materiałów należy prowadzić w oparciu o PN.
Wszystkie rury muszą mieć atest na stosowanie do wody pitnej.

XI. 2.2.2

Rurociągi z żeliwa sferoidalnego

Rury z żeliwa sferoidalnego powinny spełniać następujące wymagania:
Tabela 1
Odlewane
odśrodkowo

Odlewane
nieodśrodkowo

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) 0,2procentowa, umowna granica plastyczności (MPa)

420
300

400
300

Wytrzymałość na rozerwanie (MPa)

550

500

Wydłużenie po zerwaniu (%) (do DN 1000)
Wydłużenie po zerwaniu (%)

10

5

7

5

(powyżej DN 1000)
Uwaga: DN = nominalna średnica wewnętrzna w milimetrach
Ponadto rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego w pomieszczeniach technologicznych powinny
być wyposażone w powłokę wewnętrzną cementową lub epoksydowaną 250μm, powłokę
zewnętrzną cynkową nakładaną ogniowo (min 200 g/m2) + powłoka epoksydowa.
Rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego do układania w ziemi – wyposażone w powłokę
wewnętrzną cementową, zewnętrzną cynkowo-aluminiowo-bitumiczną lub cynkowoaluminiowo-eposkydową z min. zawartością cynku 200 g/m2. Inne wymagania wg. 2.10.2.8.
Przewody i elementy łączyć kielichowo; stosować łączenia blokowane i nieblokowane. W
miejscach załamań (zmiany kierunku przepływu) należy wykonać bloki oporowe.
Połączenia kielichowe powinny zachować szczelność przy następujących przesunięciach
osiowych i kątowych oraz określonym ciśnieniu znamionowym:
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Tabela 2
Średnica nominalna (mm)

do 300

300–600

700–1200

1400–2000

Kąt ugięcia

5o

4o

2½ o

1½ o

Przesunięcie osiowe (mm)

25

40

50

60

Wymiary
Rury z połączeniami kielichowymi o średnicy do 600 mm włącznie mogą być dostarczane w
odcinkach o długości od 4 do 6 metrów, a rury o większej średnicy – w odcinkach o długości
od 5,5 do 8 metrów. Odchyłki wymiarowe rur o wykończonej średnicy wewnętrznej mogą
wynosić:
średnica do 250 mm włącznie

±5 mm

średnica powyżej 250 mm +0,02 DN i -0,005 DN
W żadnym razie grubość ścianki nie może być mniejsza niż 4,8 mm.
Rury nominalnie prostoliniowe nie mogą wykazywać krzywizny, ani innych odchyleń od linii
prostej, przekraczających wartości podanych poniżej, zgodnie z opisaną poniżej procedurą.
Wykonać próby ciśnienia zgodnie z Polską Normą. Montaż, zasypka rurociągu – wykonać
zgodnie z zaleceniami producenta rur.

XI. 2.2.3

Rurociągi stalowe

Rurociągi stalowe odpowiadać muszą normie PN-EN 10224:2006 lub PN-EN 10208-2:1999
lub normie PN-84/H-74220. Rury te będą rurami bez szwu i wykonane zostaną ze stali poprzez
obróbkę plastyczną na gorąco. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar.
Rurociągi stalowe o średnicy wewnętrznej powyżej 80 mm, które zostaną ułożone i zasypane
ziemią, powinny być pokryte warstwą zabezpieczającą i owinięte materiałem ochronnych, zaś
rurociągi, które ułożone zostaną w kanałach technologicznych należy jedynie pomalować
środkiem zabezpieczającym. W obu przypadkach, wewnętrzne powierzchnie rur powinny być
pokryte środkiem zabezpieczającym na bazie żywic epoksydowych warstwą o grubości nie
mniejszej niż 250 mikrometrów. Warstwa zabezpieczająca położona zostanie również na
połączeniach, co uzależnić należy od średnicy rury. Rurociągi stalowe o średnicach
wewnętrznych mniejszych od 80 mm, z wyjątkiem tych, którymi transportowany będzie olej,
zostaną ocynkowane i pokryte warstwą ochronną.

XI. 2.2.4

Rurociągi ze stali kwasoodpornej

Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostaną ze stali min.
1.4301 /wg AISI 304/. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar
Łączenie:
- montażowe: spawanie
- z armaturą i rurociągami z PE: kołnierze luźne z owierceniem na PN 10; materiał kołnierzy
stal kwasoodporna; wieńce kołnierzowe (tuleje) tłoczone z materiału jak dla rur.

XI. 2.2.5

Połączenia kołnierzowe

Wszystkie rury przed zamontowaniem Wykonawca winien sprawdzić pod względem
prawidłowego ułożenia i dopasowania kołnierza.
Kołnierze przepustnic wykonać zgodnie z PN-EN 1092-1:2006 dla PN 10/16 muszą
wytrzymywać ciśnienie podczas próby takie samo jak podczas pracy. Wszystkie śruby i
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nakrętki narażone na drgania muszą być zaopatrzone w podkładki sprężyste lub ustalające o
ile nie zostało wyspecyfikowane inaczej.
Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną w gumowe uszczelki o grubości 3 mm z
otworami na śruby.
Lico wszystkich kołnierzy musi być wyrobione maszynowo, co da pewność, że jego krawędź
utworzy kąt 90° z osią rurociągu lub armatury.

XI. 2.3

Urządzenia

XI. 2.3.1

Zasuwy

Zakłada się, że użyte zostaną zasuwy odcinające dwukołnierzowe, żeliwne typu klinowego z
miękkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z żeliwa. Zasuwy winny mieć gumowany
klin, trzpień z gwintem wewnątrz kadłuba oraz prosty przelot umożliwiający swobodny
przepływ medium.
Uszczelnienia trzpienia stanowić będą pierścienie dławicowe z PTFE oraz podwójne uszczelki
typu O-ring z NBR zamontowane w sposób zapewniający ewentualny łatwy ich demontaż.
Zasuwy powinny być przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji technologicznej
w pomieszczeniach w dowolnym położeniu. Zasuwy do sterowania automatycznego winy być
przystosowane do napędów pneumatycznych lub elektrycznych, które powinny być
zaopatrzone w pokrętła do ręcznej obsługi. Pokrętła do ręcznej obsługi mają mieć kształt
kołowy a ich obrzeża mają być gładkie, zaś kierunek przekręcania z celu zamknięcia, zgodny
ze wskazówkami zegara, zostanie na nich zaznaczony. Zasuwy przewidziane do zabudowy
w ziemi winny być zaopatrzone w obudowy do zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i
obudowane żeliwną skrzynką uliczną do instalacji wodnych. Obudowy do zasuw należy
stosować odpowiednie do średnicy zasuwy.
Kwadratowe zakończenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie odkształcalną
obudową skrzynkową z żeliwa z możliwością maksymalnej regulacji 150 mm.
Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej płycie o wymiarach 300 x 300 mm
o grubości 150 mm.
Zasuwy nosić będą znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy zamontowane w
instalacji opatrzone zostaną dodatkowymi tabliczkami mosiężnymi z naniesionym
oznaczeniem identyfikacyjnym.
Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po całkowitym otwarciu odsłonięty był pełny
przekrój przewodu, do którego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszą spełniać warunki
wytrzymałościowe przewodów, z którymi będą współpracować.
Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje wyposażone zostaną w podkładki
sprężynujące lub płytki zabezpieczające.

XI. 2.3.2

Przepustnice

Przepustnice muszą spełniać wymagania PN lub odpowiednich norm europejskich i muszą
być wykonane jako dwukołnierzowe lub międzykołnierzowe, z metalowym lub sprężynującym
siedziskiem i korpusem z żeliwa sferoidalnego.
Przepustnice muszą być szczelne przy zamknięciu a ich średnica nie mniejsza niż nominalne
światło rurociągu.
Tarcza musi być wykonana z żeliwa sferoidalnego lub szarego, ze sprężynującym
pierścieniem siedziskowym z gumowej wypraski lub innego materiału zaakceptowanego przez
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Inżyniera, włożonym we wpust w tarczy i zabezpieczony pierścieniem mocującym z brązu
zabezpieczonym śrubami wykonanymi z jednolitego materiału odpornego na korozję.
Wał rozrządczy może być jednorodny lub złożony z dwóch króćców na przeciwległych końcach
tarczy. Wał musi być zamocowany do tarczy za pomocą elementów wykonanych z jednolitego
materiału odpornego na korozję skonstruowane w ten sposób, iż zapobiega poluzowaniu się
tych elementów podczas pracy. Nie jest dopuszczalne stosowanie wkrętów, kołków
(stożkowych lub innych) lub zatrzasków. Wał rozrządu musi obracać się w tulejkach
łożyskowych które są wyposażone w sprzęt do ich smarowania.
Dla zaworów o świetle przekraczającym 350 mm należy zainstalować odpowiednio
smarowane osiowe łożysko oporowe.
Uszczelki muszą być w postaci podwójnych o-ringów i muszą być założone na przedłużkę
wału rozrządu tak, aby doszczelnić zawór po stronie ciśnienia. Uszczelki muszą być
wymienialne bez konieczności demontażu zaworu z rurociągu.
Każda przepustnica musi być dostarczana wraz z odpowiednim kołem ręcznym i przekładnią
zwymiarowanymi tak, że siła wymagana do zamknięcia lub otwarcia przepustnicy przyłożona
ręcznie do obwodu koła nie przekracza 200 N.
Przepustnice muszą się zamykać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
i zaznaczony w odlewie kierunek zamykania.
Na przekładni musi być umieszczony wskaźnik położenia przepustnicy, wskazujący pozycję
tarczy. Muszą być również wykonane odpowiednie blokady nie pozwalające na ruch poza
całkowitym otwarciem i zamknięciem tarczy.
W korpusie musi znajdować się pierścień siedziskowy z brązu, przymocowany za pomocą
śrub z jednolitego materiału odpornego na korozję w ten sposób, aby uniemożliwić
poluzowanie się pierścienia w trakcie pracy.
Na przepustnicach musi być wybita ich identyfikacja lub muszą być wyposażone w tabliczki
identyfikacyjne. Przepustnice muszą być dobrane w ten sposób, aby mieć to samo światło co
rurociągi w których są zamontowane.
Należy zastosować przepustnice zaporowe, odcinające bezkołnierzowe, z napędem ręcznym,
elektrycznym lub pneumatycznym, z centrycznym pojedynczym wałkiem, z uszczelnieniem
miękkim i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN10/16. Przepustnice
winny być zbudowane z poniższych elementów:
napędu
z brązu

kołnierz przyłączeniowy do mechanizmu

wałek ze stali nierdzewnej całkowicie zabudowany w klapie

łożysko wykonane

obudowa z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

epoksydowym
klapa ze stali nierdzewnej
międzykołnierzowe z otworami centrującymi.

uszczelnienie EPDM

połączenie

Stosować należy międzykołnierzowe z centrycznym, podwójnym wałkiem z uszczelnieniem
miękkimi korpusem z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN 10/16.
Przepustnice winny być zbudowane z poniższych elementów:
• normowe przyłącze kołnierzowe pod mechanizm napędu
• dwuczęściowy wałek ze stali nierdzewnej
• łożysko wykonane z materiału gwarantującego niskie momenty obrotowe
• obudowa z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym, epoksydowym
• klapa ze stali nierdzewnej z polerowaną krawędzią
• uszczelnienie EPDM
• połączenie międzykołnierzowe z otworami centrującymi.
196

XI. 2.3.3

Zawory

XI. 2.3.3.1

Zawory zwrotne

Zawory zwrotne wykonane zostaną z żeliwa i zaopatrzone zostaną w dwa kołnierze. Należy
zastosować zawory zwrotne z pojedynczym zamknięciem i ze zdolnością szybkiego
reagowania. Zawory powinny być zaprojektowane tak, aby zminimalizować szybkość
zatrzaskiwania się zamknięcia poprzez zastosowanie dociążanych zamknięć. Zamknięcia
wyposażone zostaną w wymienne uszczelnienia.
Klapa zaworu powinna być odpowiednio dociążona zaś jej dźwignia powinna być
przystosowana do pracy w warunkach wysokiego obciążenia, przewidziana na dodatkowe
obciążenia, których zastosowanie może być wymagane w przyszłości.
Wszystkie zawory zwrotne powinny być przystosowane do pracy w płaszczyźnie poziomej, o
ile inaczej nie zostanie wskazane w dokumentacji.
Zawory muszą być zaopatrzone w pokrywy umożliwiające pełen dostęp w celach
serwisowych. i będą posiadały w komplecie nagwintowane piasty z przymocowanymi do nich
kurkami odpowietrzającymi.
Sworznie/trzony zawiasowe wykonane zostaną ze stali
kwasoodpornej i będą o przekroju kwadratowym, co pozwoli na pewne zamocowanie pokrywy.
Jeśli użyte zostaną sworznie o przekroju kołowym, dźwignia uruchamiana podczas płukania
zwrotnego zostanie umieszczona na elemencie prostokątnym, którego przekątna będzie
równoważna pełnej średnicy trzonu. Zarówno pokrywa jak i dźwignia zostaną solidnie i
bezpiecznie zamontowane na trzonie. Wyklucza się stosowanie śrub bez łba, kołków (prostych
lub stożkowych) lub zacisków. Wszystkie wewnętrzne mocowania wykonane zostaną ze stali
kwasoodpornej. Elementy te będą o preferowanym przekroju kwadratowym, co umożliwi
solidne osadzenie klapy. Zawory opatrzone będą symbolami identyfikacyjnymi oraz/lub
tabliczkami identyfikacyjnymi.
Zawory zostaną tak zwymiarowane, aby prędkość przepływu przez zawór przy jego pełnym
otwarciu nie przekroczyła 2,25 m/s. Zawory muszą posiadać taką samą klasę odporności na
ciśnienie jak instalacja, na której zostaną zamontowane. Wszystkie nakrętki i śruby
dwustronne narażone na wibracje zostaną wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki
zabezpieczające.

XI. 2.3.3.2

Zawory odpowietrzające i odgazowujące

Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji powinny mieć korpusy wykonane z żeliwa
szarego, sferoidalnego lub ze stali kwasoodpornej. Kołnierz wlotowy powinien być
dopasowany i ponawiercany.
Zawory te będą zastosowane do odprowadzania gazów z rurociągów (lub zbiorników) bez
powodowania zaburzeń w napełnieniu i przepływie medium na skutek pojawienia się ciśnienia
zasysania. Dopuszcza się dostęp powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie powstało
nadmierne podciśnienie w przewodach podczas ich opróżniania.
Zawory odpowietrzające wyposażone zostaną w zasuwy odcinające. W celu ułatwienia pracy,
o ile okaże się to konieczne, można zastosować przekładnie zębate.
W sytuacji wystąpienia przerwania słupa cieczy w rurociągu i w konsekwencji nagłej zmiany
ciśnienia, należy zastosować zawór zwrotny z odpowietrznikiem, który spowoduje swobodne
doprowadzenie powietrza i następnie jego odprowadzenie po złączeniu strugi cieczy.
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W przypadku wystąpienia spadku wartości ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego w
warunkach normalnej pracy urządzenia, należy wówczas zastosować zawór napowietrzający,
dzięki któremu wpuszczone powietrze doprowadziłoby do wyrównania ciśnień.
Wszystkie zawory odpowietrzające i odgazowujące oraz zawory towarzyszące muszą
posiadać taką samą klasę odporności na ciśnienie jak instalacja i urządzenia, na których
zostaną zamontowane.

XI. 2.3.4

Siłowniki

XI. 2.3.4.1

Siłowniki elektryczne

Tam, gdzie jest to wymagane, przepustnice, zasuwy i zastawki obsługiwane będą przy
pomocy siłowników elektrycznych zintegrowanych z rozrusznikiem. Każdy siłownik będzie w
pełni wodoszczelny i zostanie wyposażony w grzałkę przeciw kondensacji, wyłączniki
krańcowe i wyłączniki momentu obrotowego.
Wszystkie lokalne regulatory zostaną zabezpieczone zamykaną osłoną.
Wielkość każdego siłownika zostanie odpowiednio dopasowana. Siłowniki będą posiadały
opcję ciągłego wzorcowania. Mechanizm siłownika każdej zastawki musi być w stanie
otworzyć lub zamknąć wrota w warunkach różnicy poziomów równej maksymalnemu
roboczemu ciśnieniu.
Przekładnia musi być smarowana olejem lub smarem i powinna być przystosowana do
montażu w każdym ustawieniu.
Powinna być przewidziana możliwość alternatywnej obsługi ręcznej. Rozmiary pokrętła wraz
z przekładnią z przełożeniami redukującymi siłę (o ile jej zastosowanie będzie wskazane) będą
pozwalały na bezproblemową ręczną obsługę prowadzoną przez dwóch ludzi. W trakcie
prowadzonej ręcznej obsługi urządzenia, nastąpi samoczynne rozłączenie jego napędu
elektrycznego. Podczas operacji zamykania pokrętło będzie przekręcane zgodnie z
kierunkiem wskazówek zegara. Pokrętła zostaną opatrzone czytelnymi napisami
―OTWIERAĆ i ―ZAMYKAĆ oraz strzałkami wskazującymi kierunek otwierania i zamykania.
Obrzeże pokrętła zostanie wygładzone.
Wszystkie siłowniki z wyjątkiem zastawek z unoszonym wrzecionem zostaną wyposażone we
wskaźniki pełnego otwarcia/zamknięcia zastawki. Należy zamocować przezroczystą osłonę
chroniącą gwint podnoszonego wrzeciona.
Wszystkie ruchome wrzeciona, przekładnie i wrzecienniki zostaną wyposażone w punkty
smarowania.

XI. 2.3.5

Drenaż filtracyjny

Drenaż filtracyjny płytowo–grzybkowy musi zapewniać równomierne płukanie i
przedmuchiwanie złoża filtracyjnego na całej powierzchni filtra. Sposób zamocowania drenażu
musi zapewniać jego stabilność i zabezpieczać w pełni przed awarią w czasie płukania.

XI. 2.3.6

Dmuchawy

Dmuchawy mają działać na zasadzie dwóch wirników pracujących w układzie rotacyjnym o
trzech płatach z wbudowanym układem tłumienia drgań (kanały zwrotne, kanały przed
wylotem lub inne rozwiązanie). Wydajność musi być osiągnięta przy maksimum 90%
mechanicznie dopuszczalnych obrotów proponowanej dmuchawy i przy częstotliwości 50Hz.
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Obudowa dmuchamy musi zawierać komorę bez oleju (cylinder) i smarowany bryzgowo
rozrząd oraz obudowę łożysk. Dmuchawy powinny być wyposażone w łożyska magnetyczne.
Wał napędowy musi być uszczelniony za pomocą promieniowego uszczelnienia wargowego.
Trójpłatowe wirniki muszą być całokute ze stali C45N lub podobnej. Rozrząd powinien być
wykonany z utwardzaną powierzchnią o wysokiej dokładności wykonania i musi zapewnić
doskonałe zgranie pracy obu wałów w przeciwnych kierunkach.
Dmuchawa wraz z urządzeniami pomocniczymi ma być w wykonaniu zwartym. Urządzenia
pomocnicze użyte do wykonania muszą być zamocowane na konstrukcji wsporczej tłumika
wylotowego lub na sztywnej ramie. Rama i tłumik muszą być wykonane jako jedna konstrukcja.
Wewnątrz tłumika mogą być użyte jedynie części metalowe. Rama musi być zainstalowana
na podporach tłumiących drgania. Natężenie drgań nie może przekraczać 6 mm/s na korpusie
dmuchawy i 20 mm/s na ramie podczas normalnej pracy.
Silnik elektryczny trójfazowy 400 VAC. Silnik synchroniczny o obrotach 1500 obr/min lub 3000
obr/min. Silnik elektryczny musi mieć zapas mocy co najmniej 15% w porównaniu do
maksymalnej mocy na wale przy częstotliwości 50 Hz. Silnik elektryczny musi być dobrze
wyważony. Maksymalne dopuszczalne drgania na korpusie silnika przy pracy bez paska
klinowego (tylko silnik) wynoszą 3 mm/s. Silnik elektryczne musi być zabezpieczony przed
przeciążeniem termicznym. Silnik musi być zamocowany albo na podporze na zawiasach lub
na podporze z naprężaczem który zapewnia właściwe napięcie paska bez dodatkowych
urządzeń.
Układ wlotu powietrza zawiera tłumik połączony z filtrem wlotowym. Wszystkie części muszą
być umieszczone w jednej obudowie i zamocowane bezpośrednio na korpusie dmuchawy.
Korpus musi być skonstruowany w taki sposób, aby pozwolić na szybką i łatwą wymianę
wkładów filtra.
Głośność urządzenia zredukowana przez wewnętrzne tłumiki typu absorpcyjnego i obudowę,
Wg. normy PN 8 NTC 2.3 w odległości 1 m w wolnym polu, nie może przekraczać 73 dB przy
nominalnej wydajności
Dmuchawy należy zamontować z dokładnością 2 mm/m. Po podłączeniu urządzenia do źródła
zasilania należy wykonać pomiary (zgodnie z normą DIN 1945) wydajności oraz ciśnienia
dmuchaw.

XI. 2.3.7

Zespoły pomp

XI. 2.3.7.1

Pompy wirowe

Pompy wirowe zastosowane zostaną do transportu wody po napowietrzeniu i komorze reakcji,
wody czystej do płukania i wody czystej do sieci. Zastosowane zostaną pompy o osi poziomej.
Agregaty pompowe będą odpowiednie do przystosowania dla regulacji częstotliwości.
Sprawność hydrauliczna każdego agregatu nie będzie niższa niż 80% przy wyspecyfikowanej
wydajności, to znaczy, że stosunek mocy przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy
elektrycznej nie będzie niższy niż 0,80.
Pompy będą odpowiadały wymaganiom technicznym dla pomp odśrodkowych, klasa I, według
normy PN-EN ISO 9905. Pompa i wirniki dynamiczne zgodnie z FSO 1940 klasa 6.3.
Pompy powinny posiadać sprzęgła demontowane umożliwiające demontaż elementów pompy
bez konieczności demontażu korpusu pompy.
Pompy będą wyposażone w tabliczki znamionowe ze stali kwasoodpornej, przytwierdzone do
korpusu pompy.
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Wszystkie części składowe będą zdatne do remontu podczas przeglądu technicznego a
wszystkie elementy podlegające wymianie muszą być dostępne ―na zawołanie‖.
Pompa pochodzić będzie ze standardowego typoszeregu i ma pracować w sposób
zadowalający w pełnym zakresie przypisanych jej warunków pracy. Pompy muszą spełniać
wymagania normy PN-EN ISO 9906:2002 „Pompy wirowe - Badania odbiorcze parametrów
hydraulicznych - Klasy dokładności 1 i 2”.
Zestaw pompowy zostanie posadowiony na pojedynczej płycie fundamentowej zgodnie z
normą PN-EN 23661. Płyta musi być wykonana w taki sposób, aby nie doszło do jej
odkształcenia w czasie eksploatacji. W płycie zostaną wykonane wzmocnione otwory na śruby
fundamentowe. Odstępy pomiędzy otworami fundamentowymi mają dokładnie pokrywać się z
odstępami pomiędzy otworami montażowymi zestawu pompowego.
Płyta zostanie
zaprojektowana w taki sposób, aby nie dopuścić do powstawania pustek wypełnionych
powietrzem.
Pompy zostaną dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami wraz z
przetwornikami dedykowanymi zalecanymi przez Producenta, niezbędnymi do bezpiecznej i
długotrwałej pracy, takimi jak: zabezpieczenia termiczne, czujniki zawilgocenia.
Pompy i wyposażenie musi być produkowane przez uznanego producenta z
przedstawicielstwem w Polsce i dysponuje odpowiednim serwisem i magazynem części
zamiennych.
Wykonawca będzie współpracował z dostawcą pomp na etapie opracowywania projektu i
uzgodni szczegóły doboru pomp po to, aby dobrane pompy były pompami optymalnymi pod
względem parametrów pracy i kosztów eksploatacji.

XI. 2.3.7.2

Pompy dozujące – odporne chemicznie

Pompy dozujące chemikalia powinny być pompami przeponowymi wyporowymi o zmiennej
długości skoku i zmiennych obrotach napędu elektrycznego (lub o zmiennej częstotliwości
skoku, sterowanej elektronicznie za pomocą zaworu elektromagnetycznego) lub pompami
śrubowymi o wydajności regulowanej przez zmianę prędkości obrotowej napędu
elektrycznego za pomocą falownika.
Pompy z napędem mechanicznym
Korpus pompy, przekładnie zębate, mechanizm przesuwu itp. powinny być zamontowane w
jednej obudowie metalowej w celu zapewnienia prawidłowego wzajemnego ustawienia i
sztywności. Smarowanie powinno się odbywać w kąpieli olejowej z użyciem urządzeń do
sprawdzania i uzupełniania poziomu oleju.
Długość skoku powinna być regulowana automatycznie w celu umożliwienia kontroli
dozowania z opcją ręcznej regulacji od zera do maksymalnej wartości skoku za pomocą koła
ręcznego wyskalowanego w procentach. Koło ręczne powinno posiadać mechanizm
blokujący, uniemożliwiający przypadkowe ustawienie skoku. Pompy powinny być napędzane
elektrycznymi silnikami indukcyjnymi za pośrednictwem przekładni (np. napęd pasowy) o
zmiennej prędkości (sterowanie za pomocą falownika), proporcjonalnie do tempa przepływu
wody. Silniki powinny posiadać zabezpieczenie IP65 i być przystosowane do zasilania prądem
trójfazowym 400 V, 50 Hz.
Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej. Rotujące części pompy powinny być
wyważone dynamicznie i zamontowane w odpowiednich łożyskach w celu zapobieżenia
niepożądanym drganiom. Pompa powinna być zbudowana z materiału odpornego na korozję
wywoływaną przez przesyłane medium. Przepona musi być przystosowana do ciągłej pracy.
Śruby ustalające, nakrętki i podkładki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.
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Części metalowe, które mają lub mogą przypadkowo stykać się z pompowaną substancją
chemiczną, powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub innego atestowanego materiału
odpornego na korozję.
Głowice pomp powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub innego atestowanego materiału
i posiadać membrany z PTFE. Zawory pomp powinny być zaworami kulowymi ze stali
nierdzewnej i PTFE lub kauczuku nitrylowego. Wszystkie elementy narażone na ciśnienie
powinny być poddane próbie wodnej pod ciśnieniem równym 150% ciśnienia nominalnego.
Złącza na wlocie i wylocie powinny pasować do rurociągów ze standardowymi złączkami
skręcanymi.
Gwarantowana dokładność regulacji skoku powinna wynosić ±2% maksymalnej długości
skoku.
Pompy sterowane elektronicznie
Pompy dozujące sterowane elektronicznie muszą mieć mocną konstrukcję i długi okres
niezawodnego działania.
Długość skoku powinna być regulowana automatycznie w celu umożliwienia kontroli
dozowania z opcją ręcznej regulacji. Zarówno regulacja ręczna, jak i automatyczna powinny
być możliwe podczas pracy pompy.
Układ sterowania prędkością skoku powinien być półprzewodnikowy i zapewniać zmienną
prędkość skoku, proporcjonalnie do przepływu wody. Prędkość skoku powinna być płynnie
regulowana zakresie od 10 do 100% wartości maksymalnej z gwarantowaną dokładnością
±2% prędkości maksymalnej.
Wszystkie pompy
Wszystkie pompy dozujące powinny osiągać maksymalną wydajność nominalną przy
prędkości skoku nie przekraczającej 125 skoków na minutę i nie powinny mieć więcej niż 4
głowice pomp na maszynę. Ogólna dokładność pomp dozujących pod względem wydajności
objętościowej powyżej zakresu roboczego 10–100% długości skoku i 10–100% prędkości
powinna wynosić ±4% wartości znamionowej lub obliczonej dla kombinacji długości skoku i
prędkości.
Metalowe powierzchnie korpusu pompy i silnika powinny być fabrycznie zabezpieczone przed
korozją przy użyciu specjalnej farby, emalii odpornej chemicznie, farb epoksydowych lub
innych atestowanych metod.
Do wlotu i wylotu każdej pompy dozującej Wykonawca winien podłączyć jak najkrótsze
przewody elastyczne (o długości nie przekraczającej 1,0 metra) zbrojone, o odpowiedniej
średnicy i parametrach nominalnych.
Na wylocie każdej pompy dozującej Wykonawca winien zamontować:
• zawór nadmiarowy z rurą doprowadzoną do kanału odpływowego itp.,
• zawór podtrzymujący ciśnienie (gdy ciśnienie tłoczne jest niższe od 1 bara),
• tłumik drgań (w razie potrzeby),
• zawór odcinający (przeponowy),
• rozgałęzienie z zaworem do przepłukiwania.
Rurociąg doprowadzający do pomp dozujących chemikalia powinien umożliwiać (o ile jest to
bezpieczne) podłączenie każdej pompy do odpowiedniego naczynia kalibracyjnego (o
pojemności między wartością minimalną i maksymalną odpowiadającej w przybliżeniu
pompowaniu przez 30 sekund z maksymalną szybkością).
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XI. 2.3.7.3

Montaż pomp

Montaż pomp obejmuje:
- pompy należy mocować za pomocą kołnierzy lub kołnierzowych połączeń amortyzujących
drgania bezpośrednio do rurociągu, tak aby oś silnika była w położeniu poziomym.
Niektóre rozwiązania konstrukcyjne dopuszczają oś silnika w położeniu pionowym, silnik
powinien znajdować się nad pompą,
- rurociąg po obu stronach pompy, za odcinającymi zaworami należy umocować do ścian
lub posadzki przy zastosowaniu uchwytów lub wsporników stosowanych do mocowania
rur. Uchwyty i podpory powinny zapewniać oddzielenie zespołu pompowego od konstrukcji
budynku,
Po obu stronach pomp powinny być zamontowane przepustnice odcinające a na rurociągu
tłocznym między pompą i zaworem albo zasuwą – zawór lub klapa zwrotna.
Do króćców lub rurociągów ssawnych i tłocznych należy przyłączyć manometry, których tarcze
powinny znajdować się na tym samym poziomie; zamiast dwóch oddzielnych manometrów
zwykłych można zainstalować jeden manometr różnicowy.
Włączanie i wyłączanie pomp powinno odbywać się automatycznie. Zaleca się aby każda
pompa była sterowana niezależnym czujnikiem poziomu, ciśnienia lub przepływu.
Pompy powinny być wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające ich włączenie w
przypadku zaniku przepływu czynnika.

XI. 2.3.7.4

Próby pomp

Wszystkie pompy muszą być w zakładzie producenta poddane próbom z zastosowaniem
odpowiedniego silnika napędu, dostarczonego w ramach kontraktu.
Próby powinny wykazać, że pompa osiągnęła określoną wydajność i zakres roboczy podany
w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego lub podany przez oferenta w danych
technicznych.
Pompy specjalne (tzn. posiadające specjalnie skonstruowane wirniki) powinny być zbadane
pod kątem parametrów roboczych i gwarantowanych oraz w celu wyznaczeniu charakterystyki
wydajność–wysokość podnoszenia, wydajność–moc, wydajność–efektywność dla pompy przy
podanej prędkości roboczej. Jeśli pompa może pracować na kilku biegach lub ze zmienną
prędkością, wówczas powyższe charakterystyki Wykonawca winien wyznaczyć dla prędkości
maksymalnej i minimalnej.
Typowe pompy produkowane masowo Wykonawca winien sprawdzić pod kątem parametrów
roboczych i gwarantowanych.
Obudowy pomp i inne elementy ciśnieniowe Wykonawca winien poddać próbie wodnej przez
zmontowaniem, pod ciśnieniem dwukrotnie wyższym od maksymalnego ciśnienia roboczego
pompy.

XI. 2.3.8

Sprężarki

Wykonawca winien zastosować sprężarki zamontowane na żeliwnej lub stalowej podstawie.
W podstawie Wykonawca winien również umieścić napęd sprężarki.
Sprężarka powinna posiadać po stronie tłocznej zawór nadmiarowy/bezpieczeństwa,
uniemożliwiający wytwarzanie nadmiernego ciśnienia z powodu zamknięcia zaworów itp.
Wykonawca winien zamontować po stronie tłocznej manometr.
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Wykonawca winien zamontować termostaty uruchamiające alarm w przypadku za wysokiej
temperatury oleju lub powietrza.
Na wlocie każdej sprężarki musi być zamontowany filtr z suchym wkładem oraz tłumik
dźwięku.
Sprężarki winny być wyposażone w zbiornik. Powietrze przeznaczone do sterowania
napędami przepustnic winno być dodatkowo osuszane i oczyszczone na stacji przygotowania
powietrza.
Próby sprężarek
Wszystkie dmuchawy i sprężarki muszą być w zakładach producenta poddane próbom wraz
z napędami dostarczonymi w ramach Kontraktu.
Próby powinny wykazać, że dmuchawa lub sprężarka mogą osiągnąć określone parametry
robocze, podane w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego lub określone przez
oferenta w danych technicznych.
Próby wydajności Wykonawca winien przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi normami.
Wszystkie obudowy i inne elementy ciśnieniowe powinny być poddane próbie przed
zamontowaniem pod ciśnieniem dwukrotnie wyższym od maksymalnej różnicy ciśnień
dmuchawy lub sprężarki.

XI. 2.3.9

Lampy UV do dezynfekcji wody

Urządzenie do dezynfekcji wody za pomocą promieni UV powinny być zabudowane na
rurociągu tłocznym do sieci i posiadać parametry przystosowane do przepływu
dezynfekowanej wody.
Powinny posiadać certyfikat do zastosowania dla wody pitnej. Urządzenia powinny
charakteryzować się dużą stabilnością temperaturową oraz być wyposażone w selektywny
czujnik promieniowania nadzorujący proces dezynfekcji. Wymagana wielkość dawki
dozymetrycznej to min 400 J/m2 poświadczone certyfikatem dla standardowej transmisji wody
T 1cm=90%. Urządzenia winny być wykonane ze stali kwasoodpornej. Promienniki powinny
być w prosty sposób wymienialne.
Urządzenia powinny być wyposażone w automatyczny system czyszczący oraz w system
automatycznego sterowania mocą w zależności od przepływu wody.
W skład urządzenia winna wejść szafka sterująca umożliwiająca transmisję danych w ramach
akpia do Dyspozytorni SUW.

XI. 2.4

Elementy rurociągów i urządzeń

XI. 2.4.1

Odlewy

Odlewy powinny mieć jednorodną strukturę bez metalowych wtrąceń i poważnych wad.
Wszystkie nieobrobione powierzchnie odlewów powinny być gładkie i dokładnie oczyszczone
z jakichkolwiek nieregularności odlewniczych.
Drobne wady o głębokości nie przekraczającej 25 mm albo 12,5% całkowitej grubości metalu,
w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza, i nie wpływające negatywnie na
wytrzymałość oraz możliwość zastosowania odlewu mogą być naprawione przy użyciu
zatwierdzonych technik spawalniczych. Inżynier musi być informowany o wszystkich
większych wadach, których nie wolno naprawiać bez jego uprzedniego zezwolenia.

203

Odlew winien być odrzucony, jeśli usunięcie metalu w celu naprawy mogłoby zmniejszyć
wytrzymałość odlewu o ponad 25% lub do takiego stopnia, że obliczone naprężenie w
pozostałej części metalu przekracza dopuszczalne naprężenie o ponad 25%.
Odlewy, których poważne wady zostały naprawione przez spawanie, powinny być poddane
odprężeniu.
W przypadku odlewów posiadających wady, których wielkości nie można ocenić w inny
sposób, Wykonawca winien wykonać badania nieniszczące lub stwierdzić, czy zostały one
prawidłowo naprawione.

XI. 2.4.2

Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w odpowiednie podkładki.
Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy z wyjątkiem elementów o dużej rozciągliwości
zostaną zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe, a następnie, po zakończeniu montażu i
złożeniu, zagruntowane i pomalowane.
Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów
ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną ze stali
nierdzewnej i pozostaną nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone poniżej
podkładek ze stali nierdzewnej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką.
Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach
wykonane zostaną ze stali nierdzewnej.
Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w
innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią (lecz na stałe nie przebywające
w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali nierdzewnej.
Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku
wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub ściekami zostaną poddane
cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu
pomalować.
Budowa i skład chemiczny nawiercanych mocowań przyczepianych do elementów
betonowych powinny być uzgodnione z Inżynierem. Umiejscowienie mocowań na istniejących
elementach również zostanie uzgodnione z Inżynierem i każdy wykonawca stosujący tego
typu mocowania zobowiązany jest dostarczyć je na Teren Budowy, odmierzyć, nawiercić i
zamocować.
Wszystkie odsłonięte główki śrub i nakrętki będą kształtu sześciennego a długość każdej śruby
będzie taka, że kiedy po nałożeniu i przykręceniu nakrętki część wystająca gwintu nie będzie
dłuższa od połowy średnicy śruby.
Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające.

XI. 2.4.3

Śruby ustalające

Śruby ustalające, nakrętki i podkładki używane do betonu, cegły lub muru powinny być
wykonane ze stali nierdzewnej. Mogą to być śruby fundamentowe z ostrogami, specjalnego
przeznaczenia, śruby rozporowe lub mocowane za pomocą kleju. Wykonawca powinien
przedłożyć Inżynierowi do zatwierdzenia typ proponowanych śrub wraz z charakterystyką
techniczną opracowaną przez producenta.
Śruby itp. używane do mocowania elementów aluminiowych Wykonawca winien odizolować
od aluminium za pomocą niemetalowej koszulki oraz podkładki.
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Śruby fundamentowe z ostrogami i specjalnego przeznaczenia Wykonawca winien mocować
na bezskurczowym zaczynie epoksydowym lub bezskurczowej zaprawie albo przy użyciu
środka uszczelniającego. Śruby nie mogą być eksploatowane, zanim zostaną skutecznie
zakotwione, a materiał mocujący nabierze odpowiedniej wytrzymałości.

XI. 2.4.4

Smarowanie

Wszystkie punkty smarowania powinny tak rozmieszczone, aby zapewniały łatwy dostęp
podczas rutynowej obsługi. W razie potrzeby Wykonawca winien zamontować odpowiednie
rury przedłużające.
Punkty ręcznego smarowania powinny być smarownicami z łbem sześciokątnym. Jeśli
konieczne jest używanie różnych smarów, Wykonawca winien używać smarownic różnej
wielkości dla każdego rodzaju smaru i oznaczyć je etykietą informującą o substancji smarnej.
Układy smarowania z kąpielą olejową Wykonawca winien wyposażyć we wskaźniki oleju z
wziernikiem.
Prętowe wskaźniki poziomu oleju lub korki nie mogą być używane bez zgody Inżyniera.
Zgodnie z wymaganiami Wykonawca winien wprowadzić automatyczne smarowanie a
szczegóły dotyczące tego rozwiązania Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi do
akceptacji.
Jeśli wymagane jest ciągłe doprowadzanie smaru lub oleju, pojemność zbiornika powinna
wystarczać do ciągłej pracy przez co najmniej siedem dni.
Instrukcja obsługi i konserwacji Urządzeń powinna zawierać pełny wykaz zalecanych smarów
i olejów.

XI. 2.4.5

Malowanie i zabezpieczenie elementów metalowych

Farby ochronne i dekoracyjne, łącznie z farbami podkładowymi, muszą pochodzić od
zatwierdzonych producentów i zapewniać zgodność powłoki. Na wszystkich pojemnikach z
farbą i innymi środkami do powlekania powinna być podana data produkcji, okres
przechowywania i ewentualnie czas przygotowania.
Wykonawca powinien używać tylko farb dostarczonych na Teren Budowy w zamkniętych
puszkach lub beczkach z podaną nazwą producenta i posiadających etykietę z informacją o
zawartości, jakości i przechowywaniu oraz instrukcję mieszania i użycia.
Odcienie końcowej powłoki powinny być zgodne z wykazem barw lub zaleceniami Inżyniera.
Kolory podkładów powinny się nieznacznie różnić odcieniem od kolorów górnej powłoki.
Barwniki nie mogą zawierać ołowiu. Przed naprawą powłok miejsca uszkodzone oraz ich
otoczenie Wykonawca winien dokładnie odtłuścić i oszlifować. Jeśli cała powłoka jest
uszkodzona, Wykonawca winien ją usunąć i przywrócić wykończenie na połysk. Naprawa
powinna być wykonana w taki sam sposób jak pierwotna powłoka.
Materiał na pokrycie stosowany do wewnętrznych powierzchni metalowych zbiorników wody
pitnej i filtrów, nie powinien zawierać rozpuszczalników, a głównym jego składnikiem winna
być izoftaliczna lub teraftaliczna żywica poliestrowa z wypełnieniem w postaci płatków
szklanych. Minimalna grubość całego pokrycia powinna wynosić 0,6 mm (dwie warstwy na
piaskowanej stali i podkładzie).
Zastosowane materiały na powłoki elementów mających kontakt z wodą pitną muszą mieć
odpowiedni atest.
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XI. 2.4.6

Tabliczki znamionowe, tabliczki informacyjne i ostrzegawcze

Całe wyposażenie powinno być odpowiednio i jednolicie oznakowane, łącznie z opisem
działania zgodnie z wykazem stosowanych oznaczeń, umieszczonym w odpowiedniej szafce
rozdzielczej.
Tabliczki ostrzegawcze, niezależnie od tego, czy są wymagane ustawowo, czy też nie,
Wykonawca winien umieścić w odpowiednich miejscach w celu ostrzeżenia pracowników o
potencjalnych zagrożeniach związanych ze sprzętem.
Szczegółowe projekty wszystkich tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych Wykonawca
winien przedłożyć Inżynierowi przed ich wykonaniem.
Tabliczki informacyjne i ostrzegawcze powinny być wykonane z materiału grawerowanego i
przymocowane za pomocą wkrętów lub śrub. Przylepianie tabliczek jest niedopuszczalne.

XI. 2.4.7

Osłony

Wszystkie elementy Urządzeń stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa powinny być
zabezpieczone mocnymi osłonami lub barierkami.
Wszystkie ruchome części Urządzeń powinny być odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z
normą ISO/TR 12100.
Wszystkie części, które podczas normalnej eksploatacji osiągają temperaturę powyżej 60°C
lub poniżej – 5°C, powinny być odpowiednio odgrodzone lub osłonięte.
Wszystkie przewody elektryczne pod napięciem, łącznie z przewodami stanowiącymi część
aparatury elektrycznej, powinny być zaizolowane lub odgrodzone w celu uniknięcia
niebezpieczeństwa.
Osłony powinny być wykonane z miękkiej siatki drucianej lub przedłużonej blachy stalowej.
Osłony pełne powinny być sporządzone z miękkiej blachy stalowej.
Konstrukcja osłon powinna zapewniać łatwy dostęp do łożysk, punktów smarowania, kieszeni
termometrów i innych punktów kontroli w celu umożliwienia pracownikom obsługi wykonania
rutynowych obserwacji bez narażania na niebezpieczeństwo i konieczności demontażu części
osłon. Tam gdzie to konieczne, Wykonawca winien zamontować prowadzące do osłon
drzwiczki zamykane na kłódkę, aby ułatwić dostęp do punktów kontrolnych.
Osłony powinny być przykręcone śrubami w taki sposób, aby nie można ich było przypadkowo
zdemontować ani zdjąć.
Wszystkie części osłon wykonane z miękkiej stali, łącznie ze śrubami, nakrętkami,
podkładkami i wspornikami, powinny być ocynkowane ogniowo, o ile nie podano inaczej.
Rysunek osłon zabezpieczających Wykonawca
zatwierdzenia przed wykonaniem osłon.

winien

przedłożyć

XI. 2.5

Elementy komunikacyjne dla rurociągów i urządzeń

XI. 2.5.1

Łańcuchy zabezpieczające

Inżynierowi

do

Łańcuchy zabezpieczające powinny być wykonane z miękkiej stali o wielkości nominalnej 8
mm klasy M(4), nie skalibrowane, typu 1 zgodnie z normą ISO 1835. Łańcuchy te powinny być
fabrycznie galwanizowane ogniowo zgodnie z normami ISO 1459, ISO 1460, ISO 1461.
Ogniwa łańcuchów zabezpieczających ze stali nierdzewnej powinny być spawane. Ich długość
wewnętrzna nie może przekraczać 45 mm, a szerokość powinna wynosić od 12 mm do 18
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mm. Rąbki powstałe podczas spawania powinny być usunięte, a spawy wygładzone na
okrągło.
Podczas prób przeprowadzanych zgodnie z klauzulą 7.3 normy ISO 1835 każdy łańcuch
powinien wytrzymać obciążenie niszczące 30 kN i obciążenie próbne 15 kN.

XI. 2.5.2

Drabinki i schody

Wszystkie drabinki i schody winny spełniać wymagania obowiązujących polskich przepisów
BHP.
Drabinki z miękkiej stali do pionowego zamontowania powinny spełniać wymagania normy
ISO 3797. Drabinki ze stali nierdzewnej do pionowego zamontowania powinny spełniać
wymagania normy ISO 3797.
Drabinki aluminiowe do pionowego zamontowania powinny być wykonane z aluminium
gatunku 6082 zgodnie z normami ISO 6362, ISO 209 oraz odpowiednimi wymaganiami normy
ISO 3797. Drabinki aluminiowe powinny być fabrycznie anodyzowane zgodnie z ISO 7599.
Elementy wzdłużne drabinek stalowych powinny mieć przekrój 65 mm × 12 mm. Elementy
przedłużone nie mogą mieć wysokości większej niż 1100 mm.
Szczeble powinny mieć średnicę 25 mm, zmniejszającą się na końcach.
Stalowe obręcze zabezpieczające powinny mieć kształt koła. Obręcze i taśmy powinny być
wykonane z bednarki 50 mm × 10 mm.
Efektywna szerokość schodów nie może być mniejsza niż 800 mm. Wysokość stopni schodów
nie może być niższa od 230 mm.
W każdym odcinku schodów bez spocznika pośredniego nie może być więcej niż 12 stopni.
Stopnie schodów powinny być ażurowe.
W przypadku montażu schodów ażurowych należy zastosować kratki modułowe wykonane z
tworzyw syntetycznych z uwzględnieniem przewidywanych obciążeń. Kraty te muszą
posiadać odpowiedni certyfikat nośności oraz aprobatę techniczną
Poręcze powinny być przymocowane po obu stronach i pasować do sąsiednich poręczy. W
przypadku schodów biegnących wzdłuż ściany można nie montować poręczy od strony ściany.
Wszystkie drabinki, schody i związane z nimi elementy wykonane z miękkiej stali powinny być
ocynkowane fabrycznie zgodnie z normami ISO 1459, ISO 1460, ISO 1461.

XI. 2.5.3

Podłogi przemysłowe i stopnie schodów

Stalowe podłogi i stopnie schodów wykonane z miękkiej stali powinny być fabrycznie
ocynkowane ogniowo zgodnie z normami ISO 1459, ISO 1460, ISO 1461. Podłogi powinny
być ażurowe lub z blachy żebrowanej.
Każda płyta podłogowa powinna być przymocowana do elementów wspornikowych i
sąsiednich płyt za pomocą odpowiednich zacisków. Bez zgody Inżyniera waga jednej płyty
podłogowej nie może przekraczać 35 kg.
Jakość krat pomostowych z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym musi być
zgodna z dokumentem odniesienia.

XI. 2.5.4

Poręcze

Poręcze powinny być dwurzędowe, rurowe, z pełnymi słupkami o wysokości 1100 mm.

207

Stalowe słupki powinny być pełnymi odkuwkami z kulkami przykręcanymi wkrętami bez łba do
zamocowania poręczy. Można również zastosować inne rozwiązania.
Poręcze stalowe powinny mieć średnicę nominalną 32 mm i grubość ścianki 10 mm, powinny
być wykonane z czarnych rur stalowych zgodnie z normą ISO 65. Poręcze powinny być
łączone na wcisk i zakończone zatyczkami.
Elementy stalowe powinny być ocynkowane zgodnie z normami ISO 1459, ISO 1460, ISO
1461. Aluminiowe słupki i poręcze powinny mieć średnicę zewnętrzną 38 mm i minimalną
grubość ścianki 4 mm.
Wykonawca winien zamontować rozbierane poręcze, jeśli tego wymagają Wymagania
Zamawiającego.
Słupki powinny posiadać solidną płytę podstawy do zamocowania.
Wszystkie śruby, podkładki i nakrętki do przymocowania poręczy i słupków powinny być
wykonane ze stali nierdzewnej. W przypadku mocowania poręczy aluminiowych łączniki
powinny być izolowane. Osłony stóp, jeśli są wymagane, powinny mieć wysokość 150 mm.

XI. 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

XI. 4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p.
4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał
akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta.
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału.
Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być
wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię
ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na
płasko na powierzchni ładunkowej.

208

XI. 5 WYKONANIE ROBÓT
XI. 5.1

Fundamenty i posadowienie urządzeń

Wykonawca upewni się, że cokoły, na których posadowione zostaną Urządzenia, śruby
mocujące i ustawienie Urządzeń wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami
technicznymi Urządzeń.
Wykonawca, w oparciu o dokumentację, wykona roboty ziemne i montażowe związane z
budową fundamentów i podłoża pod elementy konstrukcji, włącznie z wydrążeniem otworów i
bruzd do przeprowadzenia rurażu, okablowania, przewodów osłonowych, zamocowania śrub
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczność – rozmaitych innych
elementów zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. Do wykonywania konstrukcji
betonowych należ stosować beton klasy B25 lub B30 zgodnie z PN-EN 206-1. Wykonawca
zapewni wszystkie szablony niezbędne do ustalenia miejsc mocowań, otworów, itp.
Urządzenia zostaną posadowione na płaskich podparciach stalowych o grubości
umożliwiającej kompensowanie nierównego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia
zostaną posadowione po skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej.
W każdym miejscu należy użyć podparcia o grubości tak dobranej by była ona odpowiednia z
dobranymi śrubami mocującymi. Wyklucza się stosowanie więcej niż dwóch podkładek
wyrównujących w jednym miejscu, a grubość każdej podkładki nie może przekraczać 3 mm.
Urządzenia należy ustawić w osi, wypoziomować i utwierdzić poprzez dokręcenie nakrętek
śrub dociskowych przy pomocy klucza standardowej długości. Dopuszcza się użycie zaprawy
cementowej dopiero po uruchomieniu Urządzenia przez Inżyniera i jego skontrolowaniu pod
kątem występowania wibracji i niestabilności.
Wykonawca użyje zaprawy cementującej przy pompach, silnikach, dźwigarach, itp. po ich
ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu.

XI. 5.2

Posadowienie i ustawienie w osi urządzeń

Właściwe ustawienie elementów takich jak: napędy, połączenia, przekładnie, itp.,
współpracujących ze sobą w obrębie instalacji jest niezbędne do prawidłowej jej pracy.
Dlatego każde urządzenie zostanie ustawione we właściwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek
i śrub kierunkowych oraz innych środków umożliwiających ponowne ustawienie urządzeń po
późniejszych remontach i przeglądach.

XI. 5.3

Wyważanie

Wszystkie zespoły obrotowe powinny być wyważone dynamicznie. Jakość wyważenia nie
może być niższa niż G6.3 według normy ISO 1940/1.

XI. 5.4

Oparcia rurociągów i armatury

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki,
siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe,
kotwy i inne mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania rurażu i towarzyszącej
armatury we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne
urządzenia będą przymocowane niezależnie od rurociągów, które łączą.
Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane opaskami
lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć do
minimum stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach i zaworach.
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Wykonawca wskaże na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe są niezbędne do
zamocowania instalacji.
Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być zaprojektowane i wykonane z
elementów stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje się stosowanie
elementów odlewanych. Zabrania się podpierania rurociągów przechodzących przez podłogi
lub ściany w miejscach przejścia, z wyjątkiem tych, zatwierdzonych przez Inżyniera.

XI. 5.5

Spawanie

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych
warunkach, z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii
spawania. Wszystkie spawy wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych
spawaczy posiadających wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomości specyfiki powierzonego im
zadania.
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do wglądu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki
testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy.
Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na miejscu
budowy zostaną zatwierdzone przez Inżyniera przed rozpoczęciem prac.
Elementy spawane będą odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w dokumencie XV50-56E, wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

XI. 5.5.1

Spawanie stali węglowej

Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej stosowanie
spawania ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku pod topnikiem,
spawanie łukiem krytym w osłonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania
metodą łuku elektrody wolframowej w osłonie gazowej i innych przyjętych metod. Dopuszcza
się warsztatowe wykonanie prefabrykatów.

XI. 5.5.2

Spawanie stali nierdzewnej

Do spawania stali nierdzewnej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na Terenie Budowy,
należy użyć metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) lub
elektrodą metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W przypadku wykonania warsztatowego
dopuszcza się metodę spawania łukiem krytym lub łukiem plazmowym. Niezależnie od
przyjętej metody, wewnętrzna strona spawów powinna być chroniona czystym, obojętnym
gazem.
W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączących, rurażu i innego
wyposażenia wykonanego ze stali nierdzewnej, w miarę możliwości zaleca się wykonanie tych
prac w warunkach warsztatowych.
Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami.
W przypadku spawania stali nierdzewnej należy spełnić poniższe wymagania:
• dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rurażu podczas
budowy instalacji.
• wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania.
• niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń powierzchni
• materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji
• nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali
nierdzewnej.
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XI. 5.6

Wykończenie

Wszystkie pokrywy, kołnierze, połączenia zostaną odpowiednio zlicowane, nawiercone,
dopasowane, wydrążone, zamontowane, zfazowane (jeśli zajdzie taka konieczność) zgodnie
z obowiązującymi najwyższymi standardami jakości. Podobnie, wszystkie pracujące elementy
omawianej instalacji i inne przyrządy, zostaną w sposób dokładny dopasowane, wykończone
zamontowane i wyregulowane.

XI. 5.7

Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. Na
Wykonawcy Kontraktu spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z
wymogami dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych przez
nich produktach.
Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem zostaną pokryte odpowiednią
warstwą ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na Teren Budowy. Po ich
zamontowaniu zostaną one starannie wyczyszczone.
Roboty związane z przygotowanie powierzchni metalu należy prowadzić wg opracowanego
przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera programu.
Podczas wykonywania powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na bieżąco
prowadzić dokumentację prac antykorozyjnych.
W dokumentacji tej powinny być podane następujące informacje:
• warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót
• wilgotność i temperatura podłoża
• masa poszczególnych składników materiałów zużytych na jednostkę powierzchni
grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego
• długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw
Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania powierzchni
stosować benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu powinna być
wolna od smarów, olejów. Nie wolno pozostawiać tłustych plam na powierzchni konstrukcji, z
zamysłem usunięcia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-ściernego.
Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-ścierną. Czyszczenie
musi zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodować równomierne
schropowacenie powierzchni.
Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce nie
będzie zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających
połysk. Po czyszczeniu powierzchnię należy odpylić strumieniem sprężonego powietrza lub
miękką zmiotką.
Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie może być dotykana. W przypadku nie pokrycia
oczyszczonej powierzchni warstwą metalizacyjną w ciągu 2 godzin, powierzchnię należy
ponownie piaskować.
Powierzchnie na których układane będą spoiny montażowe, należy zakryć taśmą
samoprzylepną na odległości około 5 cm od przyszłej spoiny. Powierzchnię metalizowaną
przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym powietrzem, a następnie umyć benzyną
ekstrakcyjną.
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu,
zanieczyszczeń.
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Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle z
wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich.
Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski szerokości po
50 mm po każdej stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w wytwórni
należy wykonać malarskie zabezpieczenie tymczasowe łatwe do usunięcia.
Przed wykonaniem spawania powierzchnie te należy dokładnie oczyścić do stopnia czystości
wymaganego w dokumentacji technicznej, następnie wykonać odpowiednie powłoki. Warstwę
farby podkładowej pozostawić do wyschnięcia następnie ściśle wg zaleceń producentakolejne warstwy
Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie
itp. powinny polegać na wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. czyszczeniu , naniesieniu
powłoki warstw podkładowych i warstw nawierzchniowych. Wytwórca musi zapewnić
Inżynierowi możliwość odbioru każdej czynności oddzielnie.
Wszystkie prace malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich warunkach
meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 °C do +40 °C, przy wilgotności niższej niż
85%, a jednocześnie w temperaturze wyższej o 3oC od temperatury punktu rosy dla danego
ciśnienia i wilgotności. W związku z powyższym niedopuszczalne jest wykonywanie prac
malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i późnych
popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji występuje rosa.
Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych.

XI. 5.8

Montaż konstrukcji metalowych i maszyn

Jeśli mają być użyte śruby rozporowe i śruby wiązane żywicą, to otwory montażowe należy
wykonać zgodnie z zaleceniami producenta śrub.
Otwory pod inne śruby mocujące mogą być wymiarowane na rysunkach i wywiercone lub
wykute. Jeśli nie mają podanych wymiarów, powinny być wykonane metodą uzgodnioną
wcześniej z Inżynierem.
Jeśli ma być wykonany szereg otworów pod śruby mocujące jeden element, wzorniki należy
mocno połączyć ze sobą przed wylaniem betonu wokół nich.
Metody zamocowania śrub w przygotowanych otworach powinny być uzgodnione w
Metodologii Robót. Metody powinny uwzględniać zastosowane materiały oraz sprzęt lub
maszyny, które mają być przymocowane. Czas i sekwencja wbudowania powinny być
określone przez Wykonawcę lub wyznaczonego przez niego podwykonawcę, jeżeli dostarczyli
oni wyposażenie do zamontowania. Jeśli wyposażenie to zostało dostarczone na mocy innego
kontraktu, zamocowanie należy wykonać tylko na polecenie Inżyniera.
Wszystkie mocowane elementy należy najpierw ustawić na odpowiednich podstawkach, a
następnie włożyć śruby w odpowiednie otwory. Zamocowanie należy wykonać zgodnie z
zaleceniami producenta (dla śrub rozporowych) lub dostawcy materiału wiążącego. Śrub nie
można poddawać obciążeniom przed ich trwałym zamocowaniem i osiągnięciem odpowiedniej
wytrzymałości przez materiał wiążący. Śruby i nakrętki powinny być dokręcane tylko przez
stronę odpowiedzialną za montaż wyposażenia. Strona tą może być Wykonawca lub jego
podwykonawca.
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XI. 5.9

Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania
grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery
identyfikacyjne każdego zaworu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i
rysunkach.
Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegające, montowane na urządzeniach sterowanych
automatycznie.

XI. 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
XI. 6.1

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " p. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w
trybie p. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖.

XI. 6.2

Szczegółowe zasady kontroli robót

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

XI. 6.2.1

Próby i certyfikacja silników

W przypadku niewielkich, standardowych silników pochodzących od uznanych producentów
lub niewielkich urządzeń używanych do produkcji elementów Robót można zrezygnować z
przeprowadzania prób komisyjnych.
Silniki o mocy 15 kW lub większej Wykonawca winien poddać komisyjnym próbom wydajności,
zgodnie z przyjętą normą.
Dla wszystkich silników Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób zawierające
następujące informacje:
• przyjęta norma wytwarzania,
• klasa izolacji,
• wielkość i typ złączy kablowych,
• typ i wielkość łożysk, smarowanie,
• typ i parametry podgrzewaczy,
• wielkość szczotek (jeśli są zamontowane),
• parametry wszystkich faz,
• wyrównanie faz,
• wydajność i współczynnik mocy przy 100%, 75% i 50% pełnego obciążenia.
Po wstępnej próbie komisyjnej silnik Wykonawca winien połączyć z napędem i wykazać
zadowalającą wydajność, poprawność zamontowania oraz łatwość ponownego montażu.
Zmontowane zespoły powinny być odpowiednio oznakowane i zablokowane.
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XI. 6.2.2

Próby i odbiór wyposażenia mechanicznego i elektrycznego

Kable ułożone pod ziemią Wykonawca winien jeszcze przed zasypaniem wykopów zbadać
zgodnie z odpowiednią normą, pod kątem zgodności ze specyfikacją oporności izolacji,
ciągłością uziemienia w obecności przedstawiciela Inżyniera. Wszystkie połączenia kabli,
wykonane podczas instalacji, które podczas prób okazały się wadliwe, Wykonawca winien
wykonać od nowa i ponownie sprawdzić, aż do akceptacji przez Inżyniera.
Wykonawca winien sprawdzić poprawność połączeń wszystkich obwodów elektrycznych.
Wykonawca winien sprawdzić oporność izolacji całej instalacji oraz oporność obwodu w
obecności Inżyniera lub przedstawiciela Inżyniera, za pomocą instrumentów dostarczonych
przez Wykonawcę. Wszystkie usterki i wady Wykonawca powinien usunąć na swój koszt.
Certyfikaty prób zgodne z przyjętymi normami Wykonawca winien przekazać Inżynierowi.
Po zakończeniu montażu wszystkie rurociągi powinny być poddane próbom szczelności, aby
zapewnić szczelność połączeń pod ciśnieniem uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera.
Ciśnienia próbne nie mogą przekraczać standardowych wartości, o ile nie podano inaczej.
Instalacje oleju i paliwa, miski, zbiorniki i podobne wyposażenie Wykonawca winien przed
oddaniem do eksploatacji dokładnie wypłukać, aby usunąć ciała obce.
Po zamontowaniu każdej części Wykonawca powinien przeprowadzić próbę i sprawdzić w
warunkach możliwie jak najbardziej zbliżonych do roboczych.
Wkrótce po wykonaniu Robót Wykonawca powinien przeprowadzić w przyjętym terminie
próbny rozruch pod nadzorem Inżyniera (może to obejmować całość lub część Stacji
Uzdatniania Wody) w warunkach możliwie jak najbardziej zbliżonych do roboczych.
Następnie Wykonawca powinien utrzymać pracę wykonanych Robót przez 24 godziny lub
przez czas podany przez Inżyniera. W tym czasie Wykonawca powinien sprawdzić, czy
Roboty są kompletne, działają bezpiecznie i spełniają swoje funkcje.

XI. 7 OBMIAR ROBÓT
Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru.
Żadna z części robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem oraz renowacją sieci
wodociągowej będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg
Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla robót związanych z wykonaniem rurociągów technologicznych i urządzeń nie
wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

XI. 8 PRZEJĘCIE ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe "
p. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU)
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

XI. 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
XI. 9.1

Ustalenia ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem
rurociągów technologicznych i urządzeń. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach
ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga
wykonania i ukończenia sieci wodociągowej oraz innych robót związanych z nimi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

XI. 9.2

Cena składowa wykonania robót

Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem rurociągów technologicznych i
urządzeń w Kontrakcie obejmuje:
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
• badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, zakup,
dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, wykonanie
niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń
robót, wykonanie rozbiórek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu, wykonanie robót
towarzyszących, montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych, wpięcie do
istniejącej sieci, wymiana armatury,
• utylizacja armatury zdemontowanej wskazanej przez Inwestora, zwrot armatury
zdemontowanej wskazanej przez Inwestora,
• zabezpieczenie miejsc kolizji z innymi instalacjami, przełożenie mediów,
• Próby Końcowe,
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
• uporządkowanie placu budowy po robotach.

XI. 10

PRZEPISY ZWIĄZANE (NORMY)

XI. 10.1

Kołnierze

PN-EN 1514-1:2001
PN-EN 1092-2:1999
PN-EN 1092-1:2006

PN-EN 1515-1:2002
PN-EN 1515-2:2005

Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z
oznaczeniem PN. Części 1-4
Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury,
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne
Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury,
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze
stalowe
Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 1: Dobór śrub
i nakrętek
Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 2: Klasyfikacja
materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN
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PN-EN 1591-1:2002 (U)

PN-ENV 1591-2:2002 (U)

Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń
kołnierzowych okrągłych z uszczelką. Część 1: Metoda
obliczeniowa
Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń

kołnierzowych okrągłych z uszczelką. Część 2: Parametry
uszczelek Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE

XI. 10.2

Armatura

PN-EN 593:2005 (U)

Armatura przemysłowa. Przepustnice metalowe

PN-EN 558-1:2001

Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury
metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych.
Armatura z oznaczeniem PN

PN-EN 1074-1:2002

Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 1074-2:2002

Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-

Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające -- Część 2: Armatura zaporowa

2:2002/A1:2005 (U)
Znakowanie

Znakowanie

PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002

Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco –
odpowietrzające

PN-EN 1074-5:2002

Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca

PN-EN 1074-6:2005 (U)

Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające -- Część 6: Hydranty

PN-EN 816:2000

Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie zamykana PN 10

PN-EN 1171:2003 (U)

Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne

PN-EN 1349:2005

Armatura sterująca procesami przemysłowymi

PN-EN 1503-1:2003

Armatura przemysłowa. Materiały na kadłuby, pokrywy i
zaślepki. Część 1: Stale określone w normach europejskich

PN-EN 1503-2:2003

Armatura przemysłowa. Materiały na kadłuby, pokrywy i
zaślepki.
Część 2: Stale nie określone w normach europejskich

PN-EN 1503-3:2003

Armatura przemysłowa. Materiały na kadłuby, pokrywy i
zaślepki. Część 3: Żeliwa określone w normach europejskich

PN-EN 1503-4:2003 (U)

Armatura przemysłowa. Materiały na kadłuby, pokrywy i
zaślepki. Część 4: Stopy miedzi określone w normach
europejskich

PN-EN 1984:2002

Armatura przemysłowa. Zasuwy stalowe i staliwne
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PN-EN 12266-1:2003 (U)

Armatura przemysłowa. Badanie armatury. Część 1: Badania
ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania
obowiązkowe

PN-EN 12266-2:2003 (U)

Armatura przemysłowa. Badanie armatury. Część 2: Badania,
procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania
uzupełniające

PN-EN 12334:2005

Armatura przemysłowa. Armatura zwrotna żeliwna

PN-EN 12982:2002

Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury prostej i
kątowej z przyłączami do przyspawania doczołowego

PN-EN 13397:2004

Armatura przemysłowa. Zawory membranowe metalowe

PN-EN 13709:2004 (U)

Armatura przemysłowa.
zaporowozwrotne

PN-EN 13789:2005

Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe żeliwne

PN-EN ISO 5211:2005

Armatura przemysłowa. Przyłącza niepełnoobrotowego napędu
armatury

PN-ISO 5210:1994

Armatura przemysłowa. Przyłącza wieloobrotowego napędu
armatury

PN-H-74022:1998

Armatura przemysłowa. Odlewy z żeliwa szarego. Wymagania i
badania

PN-H-74023:1998

Armatura przemysłowa.
Wymagania i badania

Stalowe

Odlewy

zawory

z

metali

zaporowe

i

nieżelaznych.

PN-EN ISO 4126-1:2005 (U) Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem
ciśnienia Część 1: Zawory bezpieczeństwa
PN-M-74203:1996

Armatura przemysłowa. Kółka ręczne

PN-EN 19:2005

Armatura przemysłowa -- Znakowanie armatury metalowej

PN-EN 200:2005 (U)

Armatura sanitarna -- Zawory wypływowe i baterie mieszające
(PN 10) -- Ogólne wymagania techniczne

PN-EN 246:2005

Armatura sanitarna -- Wymagania ogólne dotyczące regulatorów
strumienia

PN-EN 248:2005

Armatura sanitarna -- Ogólne wymagania
elektrolitycznych powłok ochronnych Ni-Cr

PN-EN 736-1:1998

Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Definicje typów
armatury

PN-EN 736-2:2001

Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Definicje elementów
armatury

PN-EN 736-3:2002

Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Część 3: Definicje
terminów ogólnych

PN-EN 817:2000

Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne (PN 10) -- Ogólne
wymagania techniczne

dotyczące
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PN-EN 1111:2002

Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne (PN 10) -- Ogólne
wymagania techniczne

PN-EN 1213:2002

Armatura w budynkach -- Zawory zaporowe ze stopów miedzi do
instalacji wodociągowych w budynkach -- Badania i wymagania

PN-EN 1267:2002
PN-EN 1349:2005

Armatura przemysłowa -- Badanie oporu przepływu wodą
Armatura sterująca procesami przemysłowymi

PN-EN 1489:2003

Armatura w budynkach -- Zawory bezpieczeństwa -- Badania
i wymagania

PN-EN 1567:2004

Armatura w budynkach -- Zawory redukcyjne i zespolone
zawory redukcyjne ciśnienia wody -- Wymagania i badania

PN-EN 12288:2004 (U)

Armatura przemysłowa -- Zasuwy ze stopów miedzi

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE

XI. 10.3

Pompy

PN-M-44015:1997

Pompy. Ogólne wymagania i badania

PN-ISO 9905:2006 (U)

Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych. Klasa I

PN-EN ISO 5199:2004
PN-ISO 9908:1996

Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych. Klasa II
Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych. Klasa III

PN-EN 733:1997

Pompy odśrodkowe z wlotem osiowym, na ciśnienie 10 bar, z
korpusem łożyskowym. Oznaczenie, nominalne parametry i
główne wymiary
Główne wymiary pomp wirowych. Tolerancje

PN-EN 735:1997
PN-EN 809:1999

Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania
bezpieczeństwa

PN-EN 1151-1:2006 (U)

Pompy - Pompy wirowe - Pompy cyrkulacyjne o mocy
elektrycznej nie przekraczającej 200 W do instalacji centralnego
ogrzewania i domowych instalacji ciepłej wody użytkowej Część 1: Pompy cyrkulacyjne bez regulacji automatycznej,
wymagania, badania, oznakowanie

PN-EN 12162:2003

Pompy do cieczy. Wymagania bezpieczeństwa. Procedura prób
hydrostatycznych

PN-EN 12262:2001

Pompy wirowe. Dokumenty techniczne. Terminologia, zakres
dostawy, forma
Pompy do cieczy. Zespoły pompowe z przemiennikiem
częstotliwości. Badania gwarancji i zgodności

PN-EN 12483:2002
PN-EN 12723:2004
PN-EN 22858:1996
PN-EN 23661:1998
PN-EN ISO 9906:2002

Pompy do cieczy. Nazwy ogólne dotyczące pomp i instalacji.
Definicje, wielkości, symbole literowe i jednostki
Pompy odśrodkowe z wlotem osiowym (na ciśnienie 16 bar).
Oznaczenie, nominalne parametry i wymiary
Pompy odśrodkowe z wlotem osiowym. Wymiary płyt
fundamentowych i wymiary przyłączeniowe
Pompy wirowe. Badania odbiorcze parametrów hydraulicznych.
Klasy dokładności 1 i 2
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PN-EN ISO 14847:2001

Obrotowe pompy wyporowe. Wymagania techniczne

PN-EN ISO 15783:2005

Bezdławnicowe pompy odśrodkowe. Klasa II. Wymagania
techniczne

PN-EN ISO 16330:2005

Pompy wyporowe tłokowe i zespoły pompowe. Wymagania
techniczne

PN-81/M-44001

Pompy wirowe i ich układy. Wielkości charakterystyczne.
Nazwy, określenia, symbole i jednostki miar

PN-87/M-44002

Pompy wyporowe. Badania odbiorcze

PN-68/M-44003
PN-M-44015:1997

Pompy wirowe i wyporowe. Zespoły i elementy. Nazwy i
określenia
Pompy. Ogólne wymagania i badania

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE

XI. 10.4

Wentylatory

Wentylatory przemysłowe. Badanie charakterystyk pracy na
stanowiskach znormalizowanych
PN-ISO 13351:1999
Wentylatory przemysłowe. Wymiary
PN-92/M-43004
Wentylatory ogólnego przeznaczenia. Kołnierze okrągłe.
Wymiary
PN-92/M-43011
Wentylatory. Podział i terminologia
PN-77/M-43021
Wentylatory. Ogólne wymagania i badania
PN-M-43023:1997
Wentylatory. Tabliczki znamionowe i kierunkowe
PN-M-43024:1997
Wentylatory. Dobór elektrycznych silników asynchronicznych.
Wytyczne doboru
PN-M-43026:1998
Wentylatory.
Wytyczne
do
konstrukcji
wentylatorów
przetłaczających wybuchowe mieszaniny gazów palnych i par z
powietrzem
PN-80/M-43122
Wentylatory. Hałas. Wartości dopuszczalne
PN-86/M-52018
Wentylatory. Główne wymiary
Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE
PN-ISO 5801:2002

XI. 10.5

Sprężarki

Sprężarki i pompy próżniowe. Wymagania bezpieczeństwa.
Sprężarki wyporowe. Próby odbiorcze
Sprężarki, narzędzia i maszyny z napędem pneumatycznym.
Terminologia. Część 1: Terminologia ogólna
PN-ISO 3857-2:2001
Sprężarki, narzędzia i maszyny z napędem pneumatycznym.
Terminologia. Część 2: Sprężarki
PN-ISO 3857-3:1996
Sprężarki, narzędzia i maszyny z napędem pneumatycznym.
Terminologia. Narzędzia i maszyny z napędem pneumatycznym
PN-M-43108:1996
Sprężarki tłokowe. Zawory samoczynne indywidualne płytkowe.
Wymagania i badania
PN-M-43109:1996
Sprężarki tłokowe. Cylindry z żeliwa i staliwa. Wymagania i
badania
PN-83/M-43111
Sprężarki. Wartości ciśnień nominalnych
Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE
PN-EN 1012-1:1999
PN-ISO 1217:1999
PN-ISO 3857-1:2001
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XI. 10.6

Siłowniki elektryczne

PN-88/M-42010
PN-92/M-42011

XI. 10.7

Siłowniki pneumatyczne

PN-EN 10305-4:2005

PN-EN 10305-6:2005 (U)

PN-ISO 3322:1998
PN-EN 10305-6:2005 (U)

PN-EN 10305-4:2005

PN-EN 10305-6:2005 (U)

PN-ISO 3322:1998
PN-ISO 6430:1995

PN-ISO 6431:1996

PN-ISO 6537:1995
PN-ISO 8139:1995

PN-ISO 8140:1996
PN-88/M-42067

XI. 10.8

Automatyka i pomiary przemysłowe -- Siłowniki elektryczne -Wymiary elementów przyłączeniowych
Automatyka i pomiary przemysłowe -- Siłowniki elektryczne -Ogólne wymagania i badania Zastępuje: PN-82/M-42011

Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część
4: Rury bez szwu ciągnione na zimno na siłowniki hydrauliczne
i pneumatyczne
Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część
6: Rury ze szwem ciągnione na zimno przeznaczone na siłowniki
hydrauliczne i pneumatyczne
Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne -- Cylindry
(siłowniki) -- Ciśnienia nominalne
Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część
6: Rury ze szwem ciągnione na zimno przeznaczone na siłowniki
hydrauliczne i pneumatyczne
Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część
4: Rury bez szwu ciągnione na zimno na siłowniki hydrauliczne i
pneumatyczne
Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część
6: Rury ze szwem ciągnione na zimno przeznaczone na siłowniki
hydrauliczne i pneumatyczne
Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne -- Cylindry
(siłowniki) -- Ciśnienia nominalne
Napędy i sterowania pneumatyczne -- Siłowniki z jednostronnym
tłoczyskiem do 1000 kPa (10 bar) z mocowaniem nierozłącznym,
średnice od 32 mm do 250 mm -- Wymiary montażowe
Napędy i sterowania pneumatyczne -- Siłowniki z jednostronnym
tłoczyskiem do 1000 kPa (10 bar) z mocowaniem rozłącznym,
średnice od 32 mm do 320 mm -- Wymiary montażowe
Napędy i sterowania pneumatyczne -- Tuleje siłowników -Wymagania dla rur z metali nieżelaznych
Napędy i sterowania pneumatyczne -- Siłowniki do 1000 kPa (10
bar) -- Końcówki tłoczysk z przegubem kulowym -- Wymiary
montażowe
Napędy i sterowania pneumatyczne -- Siłowniki do 1000 kPa (10
bar) -- Końcówki widełkowe tłoczysk -- Wymiary montażowe
Automatyka i pomiary przemysłowe -- Siłowniki pneumatyczne
membranowe -- Wymagania i badania

Inne

PN-EN 60529 : 2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 10088-1:2005 (U)

Stale odporne na korozję -- Część 1: Wykaz stali odpornych na
korozję
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XII WW 10.00: Roboty elektryczne
XII. 1

WSTĘP

XII. 1.1

Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszych warunków są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
elektrycznych dla zadania: Budowa Zbiornika Magazynowego Wody Uzdatnionej oraz
zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzyków, gm.
Widawa.

Zakres stosowania WW
Warunki wykonania i odbioru stanowią integralną część Wymagań Zamawiającego i są
stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy w zamawianiu i wykonaniu robót
określonych w punkcie 1.1.

XII. 1.2

Zakres Robót objętych kontraktem

Zakres robót objęty niniejszymi warunkami zawiera, co najmniej następujące elementy:
• dostawa i montaż rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku stacji
• dostawa i montaż tablic licznikowych z układami do rozliczeniowego pomiaru energii
elektrycznej.
• dostawa i montaż baterii kondensatorów.
• dostawa i montaż rozdzielni oddziałowych na terenie SUW,
• dostawa i montaż skrzynek sterowania lokalnego,
• dostawa i montaż agregatu prądotwórczego przystosowanych do pracy automatycznej,
• wykonanie instalacji kablowej siły wraz z podłączeniami,
• wykonanie linii kablowych sterowniczo sygnalizacyjnych, pomiarowych i dla potrzeb
AKPiA,
• dostawa i montaż opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych, wykonanie instalacji
oświetleniowej,
• wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego,
• wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, odgromowej i uziemiającej.

XII. 1.3

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4.
Ponadto:
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
Drabinka kablowa – konstrukcja wsporcza w postaci drabinki przeznaczona do układania na
niej kabli.
Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) – przeznaczona jest do przyłączania do uziomu
przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów
uziemień roboczych, jeśli one występują.
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Kabel

- przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do układania kabli, w postaci jednego
elementu o trzech ścianach jednolitych lub ażurowych.
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z
osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch
urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została
zbudowana.
Odgromnik – zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem
ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.
Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej
przed przepięciami.
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne
detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne
detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub
zakończenia kabli.
Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i
części przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów,
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem.
Przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów.
Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od góry.
Rozdzielnia elektroenergetyczna niskiego napięcia – (zwana dalej rozdzielnią niskiego
napięcia) jest to wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej składająca się
z urządzeń rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego
samego, niskiego napięcia znamionowego oraz ustawionych w tych samych
warunkach pracy, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
Rozdzielnica siłowa – szafa lub zestaw szaf, bądź zestaw skrzynkowy wyposażony w osprzęt
i aparaty elektryczne pozwalające na rozdział zasilania, zabezpieczenie i
serwisowanie linii odbiorczych obwodów elektrycznych,
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
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Stacja transformatorowa – wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej składająca się z
przynajmniej jednego transformatora.
Stacja transformatorowa kontenerowa – stacja, której urządzenia są ze wszystkich stron
szczelnie osłonięte blachami lub ściankami.
Tablice rozdzielcze i sterownicze – tablice wyposażone w urządzenia do włączania w
obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji:
zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie.
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
Urządzenie przenośne – urządzenie, które podczas użytkowania jest przemieszczane lub
może być przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu użytkownika.
Urządzenie stacjonarne – urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, mające taką masę, że
nie może być łatwo przemieszczane.
Uziom – przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i tworzący
połączenie przewodzące z ziemią.
Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) – obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą.
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne
urządzenia przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od
strony zasilania.
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową,
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż
odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania
przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.
Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci
elektrycznej o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą
bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej.

XII. 1.4

Ogólne wymagania dotyczące realizacji kontraktu

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".

XII. 2

MATERIAŁY

XII. 2.1

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania
Podstawowe” p. 2.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami
Kontraktu, wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów,
świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków
montażowych itp.
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XII. 2.2

Szafy rozdzielcze niskiego napięcia

XII. 2.2.1

Wymagania dotyczące szaf rozdzielczych i szaf sterowniczych

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze niskonapięciowe prądu przemiennego powinny być
zespołami poddanymi próbom typu i spełniającymi zalecenia:
- PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Zestawy
badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu,
- PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1:
Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu,
- PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: Wymagania
dotyczące przewodów szynowych,
- PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 3: Wymagania
dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe.
O ile w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego nie podano inaczej znamionowe
napięcie robocze nie może być niższe niż 440 V, a znamionowe napięcie izolacji nie może być
niższe od 660 V.
Prąd znamionowy szyn zbiorczych i zespołów funkcjonalnych nie może być niższy od wartości
podanych w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego.
Znamionowa wytrzymałość zwarciowa nie może być niższa od wartości podanej w
Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego.
Przewody między głównymi szynami zbiorczymi a stroną zasilania poszczególnych zespołów
funkcjonalnych powinny być możliwie jak najkrótsze i o odpowiednim przekroju poprzecznym,
aby zapewnić najwyższy możliwie stopień zabezpieczenia pracowników przed zwarciem na
zaciskach zasilania tych zespołów.
Warunki robocze wymagają maksymalnej ciągłości zasilania. Wykonawca powinien przy
współpracy z Inżynierem zapewnić pełną selektywność całego systemu zabezpieczeń, który
może zawierać urządzenia niewymienione w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego.
Awaria jednego z zespołów funkcjonalnych nie może wpłynąć na działanie żadnego innego
zespołu. Wykonawca powinien dostarczyć certyfikaty następujących prób homologacyjnych,
zgodnie z normą PN-EN 60439-1:2003: ograniczenia przyrostu temperatury, właściwości
dielektryczne, wytrzymałość zwarciowa, skuteczność obwodów zabezpieczających.
Próba ta musi być certyfikowane przez uprawnioną instytucję, zgodnie z obowiązującą Polską
Normą. Certyfikaty prób wytrzymałości zwarciowej powinny obejmować próby zwarciowe na
wyjściowych zaciskach zespołów funkcjonalnych każdego typu oprócz zwarć na szynach.

XII. 2.2.2

Konstrukcja szaf rozdzielczych i sterowniczych

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze niskiego napięcia powinny być zbudowane zgodnie
z następującymi normami:
- PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Zestawy
badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu,
- PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1:
Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu,
- PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: Wymagania
dotyczące przewodów szynowych,
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-

-

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 3: Wymagania
dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w
miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe,
PN-EN 60947-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1:
Postanowienia ogólne,
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-EN 13602:2004 Miedź i stopy miedzi - Drut miedziany okrągły ciągniony do produkcji
przewodów elektrycznych.

Każdy zespół podlegający próbom typu powinien składać się z szafek lub skrzynek
modułowych. Przewód ochronny nie może być odsłonięty. Każdy testowany zespół powinien
być przystosowany do zamontowania na stałe zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku
i posiadać zgodny ze Szczegółowymi Wymaganiami Zamawiającego dostęp z przodu i z tyłu.
O ile w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego nie podano inaczej, zespoły wejściowe
powinny być wyjmowane, a wyjściowe zamontowane na stałe.
Każda przegroda szyny zbiorczej powinna posiadać pokrywę zdejmowaną bez pomocy
narzędzi.
Każda taka pokrywa powinna posiadać etykietę ostrzegawczą.
Każda przegroda zawierająca zespół funkcjonalny powinna posiadać drzwiczki otwierane
dopiero po odłączeniu od zasilania wszystkich części pod napięciem skutecznym
przekraczającym 50 V. Powinien być zapewniony dostęp w celu konserwacji wszystkich
elementów w tej przegrodzie, oprócz rozłącznika izolacyjnego, gdy wszystkie pozostałe
obwody są pod napięciem. Wykonawca winien zachować środki ostrożności, aby zapobiec
przypadkowemu dotknięciu części znajdujących się pod napięciem 50 V lub wyższym.
Dostęp w celu kontroli według wymagań normy PN-EN 60439-1:2003, powinien ograniczać
się do:
- oględzin przewodu ochronnego i wszystkich zacisków zewnętrznych przewodów
ochronnych,
- wymiany lampek sygnalizacyjnych.
Wykonawca winien zapewnić możliwość zablokowania rozłącznika izolacyjnego w położeniu
otwartym za pomocą kłódki, aby uniemożliwić jego działanie podczas konserwacji aparatury
zewnętrznej.
Stopień ochrony (IP) podany w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego powinien
dotyczyć wszystkich powierzchni, oprócz dolnej powierzchni obudowy, gdy wszystkie
wyjmowane części są podłączone.
W przypadku szafek rozdzielczych z wprowadzaniem kabli od dołu, zgodnie z PN-EN 609471:2003, pokrywy z wejściami kabli powinny posiadać uszczelnienie o odpowiednim stopniu
ochrony.
W przypadku szafek rozdzielczych z wprowadzaniem kabli od góry, pokrywy z wejściami kabli
powinny posiadać uszczelnienie zapewniające co najmniej stopień zabezpieczenia podany w
Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego.
Płyta z dławicami kablowymi powinna być wykonana z mosiądzu i być podłączona do
przewodu ochronnego za pomocą miedzianego przewodu o przekroju poprzecznym co
najmniej 70 mm². Jeśli pokrywy z wejściami kabli są jednocześnie płytami z dławicami,
powinny spełniać wymagania dotyczące jednych i drugich.
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Konstrukcja nośna powinna być wykonana z blachy stalowej o grubości, co najmniej 2 mm i
uformowana na kształt obudowy – oprócz drzwiczek i pokryw, które powinny być składane.
Nakładające się powierzchnie blachy powinny być zamknięte przez spawanie. Wszystkie
spawy widoczne po otwarciu drzwiczek powinny być wyrównane i wyszlifowane, aby
wyglądały estetycznie.
Alternatywnie, nakładające się powierzchnie mogą być po pomalowaniu połączone
niekorodującymi nitami lub śrubami, które nie powinny być widoczne po zamontowaniu pokryw
i drzwiczek.
Konstrukcja nośna powinna być ocynkowana, a pokrywy – pomalowane farbą półmatową o
odpowiednim kolorze. Części konstrukcji niezasłonięte pokrywami powinny być pomalowane
taką samą farbą w celu uzyskania jednolitego wyglądu. Wewnętrzne tablice montażowe i ramy
powinny być również ocynkowane i pomalowane. Wszystkie powłoki ochronne wymagają
zatwierdzenia.
Wszystkie szyny zbiorcze i przewody ochronne powinny być wykonane z miedzi i spełniać
wymagania normy PN-EN 13602:2004. Poszczególne szyny zbiorcze powinny mieć
jednakowy przekrój przez całą jednostkę transportową. Wszystkie połączenia powinny być
obrobione, co ma zapewnić przewodzenie prądu podczas eksploatacji.
Każda jednostka transportowa powinna posiadać u góry śruby oczkowe do podnoszenia.

XII. 2.2.3

Szczegółowe wymagania dotyczące szafek rozdzielczych
i sterowniczych

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze powinny spełniać następujące normy:
-

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Zestawy
badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu,

-

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1:
Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu,

-

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2:
Wymagania dotyczące przewodów szynowych,

-

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 3:
Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do
instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane
- Rozdzielnice tablicowe,

-

PN-EN 60947-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1:
Postanowienia ogólne,

-

PN-EN 60947-2:2005 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 2:
Wyłączniki,

-

PN-EN 60947-3:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 3:
Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami
topikowymi,

-

PN-EN 60947-3:2002/A2:2006 (U) Aparatura rozdzielcza i sterownicza
niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy
łączników z bezpiecznikami topikowymi,

-

PN-EN 60947-4-1:2001/A1:2004 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa
- Część 4-1:

-

Styczniki i rozruszniki do silników - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników,
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-

PN-EN 60947-5-1:2005 (U) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa Część 5-1:

Aparaty i łączniki sterownicze - Elektromechaniczne aparaty sterownicze,
-

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,

-

PN-EN 13602:2004 Miedź i stopy miedzi - Drut miedziany okrągły ciągniony do
produkcji przewodów elektrycznych,

-

PN-EN 60715:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Montaż
aparatury rozdzielczej i sterowniczej na wspornikach szynowych – Wymiary,

-

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu
alfanumerycznego,

-

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne
przewodów barwami albo cyframi,

-

PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

Każdy element Urządzeń na zewnętrznej powierzchni wszystkich pokryw i drzwiczek powinien
posiadać opis podający jego funkcję. Każda taka etykieta powinna być wykonana z
bezbarwnej plastykowej folii grubości co najmniej 3 mm z krawędziami ściętymi do połowy
grubości. Każda etykieta powinna mieścić wypukły tekst pokryty farbą. Wszystkie napisy
powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. Etykiety powinny być przymocowane z
zewnętrznej strony pokryw i drzwiczek przez zaciśnięcie pod ramkami Urządzenia lub za
pomocą wkrętów, nitów, itp. (nie wolno używać kleju). Każdy element Urządzenia
zamontowany wewnątrz obudowy powinien posiadać opis zawierający jego numer zgodny z
oznaczeniem na schemacie połączeń oraz wartość prądu znamionowego wszystkich
bezpieczników. Każda taka etykieta powinna mieć czarne litery wygrawerowane na białym
plastykowym materiale, przymocowanym za pomocą wkrętów lub nitów (używanie kleju jest
niedozwolone).
Etykiety z wygrawerowaną informacją powinny być przykręcone lub przynitowane z tyłu każdej
przegrody w celu określenia ich funkcji.
Wszystkie połączenia obwodu zasilania powinny posiadać opisane poniżej bloki zacisków,
umieszczone wewnątrz szafki w celu podłączenia kabli zasilania.
Wykonawca powinien wykonać wszystkie połączenia obwodów pomocniczych, wraz z
połączeniami między zespołami funkcyjnymi. Połączenia między jednostkami transportowymi
Wykonawca winien wykonać za pomocą bloków zacisków z etykietami ostrzegawczymi w
miejscu połączenia. Połączenia z zewnętrznymi urządzeniami sterującymi powinny być
wykonane w blokach zacisków, aby ułatwić poprowadzenie kabli na miejscu montażu. Jeśli
bloki zacisków znajdują się we wspólnej przegrodzie, każda grupa zespołów funkcyjnych
powinna być oddzielona melaminowymi ściankami i oznaczona etykietami ostrzegawczymi i
symbolami grupy. Wszystkie połączenia obwodów sterowania z i do innej szafy rozdzielczej i
sterowniczej oraz pulpitów sterowania powinny być wykonane za pomocą przekaźników
pośrednich i sygnałów 24 V DC, o ile w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego nie
podano inaczej.
Drzwiczki wszystkich szaf powinny być zamykane za pomocą klamek, zapewniających
równomierne obciążenie uszczelek.
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Wszystkie łączniki zewnętrzne takie, jak zawiasy drzwiczek i klamki oraz wkręty mocujące
pokryw, powinny mieć wykończenie antykorozyjne odpowiedniego typu, zapewniające
estetyczny wygląd całości.
W każdej przegrodzie Wykonawca winien zamontować ogrzewanie zapobiegające
kondensacji, sterowane automatycznie za pomocą termostatu. Nie wolno używać wkrętów
samogwintujących. Nie wolno stosować sklejanych opasek kabli.

XII. 2.2.4

Wyłączniki prądu przemiennego (prąd wyłączalny 10 kA i powyżej)

Wyłączniki używane w niskonapięciowych instalacjach prądu przemiennego o prądzie
wyłączalnym 10 kA i powyżej, powinny być urządzeniami mechanicznymi, zamontowanymi w
stalowej kasecie wyjmowanymi w całości, wnętrzowymi, powietrznymi, wyzwalanymi
swobodnie i spełniającymi wymagania normy PN-EN 60947-2:2005
Znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe niż 660 V~, a znamionowe napięcie
robocze
nie może być niższe od 440 V~.
Operacja zamykania podczas włączania powinna być wykonywana jedną z poniższych metod,
zgodnie ze Szczegółowymi Wymaganiami Zamawiającego:
• niezależne ręczne zamykanie,
• zależne zamykanie mechaniczne (cewka wzbudzana przez obwód główny i wyjmowana
dźwignia służąca tylko do zależnej obsługi ręcznej),
• zamykanie za pomocą nagromadzonej energii (sprężyna ściskana przez silnik
elektryczny i ręczna dźwignia zwalniana elektrycznie lub ręcznie).
Wyłączniki powinny posiadać napęd ręczny z wyzwalaczem nadmiarowym o zwłoce zależnej
i bezzwłoczny wyzwalacz zwarciowy (bezpośredni lub pośredni) lub wyzwalacz napięciowy,
zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. Producent dostarczy Inżynierowi do akceptacji
logarytmiczne charakterystyki czasowo-prądowe 28 mm × 56 mm. Napięcie wyzwalacza
napięciowego powinno być niezależne od napięcia obwodu głównego i powinno wynosić 30 V
DC, o ile nie podano inaczej w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego.
Do przyszłego wykorzystania Wykonawca winien wykonać dwa dodatkowe styki pomocnicze.
Wyłączniki powinny być skonstruowane zgodnie z odpowiednią normą. Parametry działania
wyłączników powinny być zgodne z normą PN-EN 60947-2:2005.
Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób opisanych w normie PN-EN 60947-2:2005.
Próby homologacyjne powinny być certyfikowane przez uprawnioną instytucję, zgodnie z
obowiązującą Polską Normą.
Rutynowe próby opisane w normie PN-EN 60947-2:2005 powinny być przeprowadzone dla
wszystkich wyłączników. Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty tych prób.
Próby fabryczne wyłączników montowanych w szafach rozdzielczych i sterowniczych powinny
obejmować badania wyłącznika z przekaźnikiem zabezpieczającym.

XII. 2.2.5

Rozłączniki izolacyjne

Rozłączniki izolacyjne powinny być mechanicznymi urządzeniami wnętrzowymi, powietrznymi,
spełniającymi wymagania normy PN-EN 60947-3:2002 i PN-EN 60947-3:2002/A2:2006 (U).
Znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe niż 660 V~, a znamionowe napięcie
robocze nie może być niższe od 440 V~.
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Znamionowa moc robocza przy 380 V dla ciągłej pracy i kategorii użytkowania AC-22B
powinna być zgodna ze Szczegółowymi Wymaganiami Zamawiającego. Prąd cieplny umowny
łącznika w powietrzu (Ith) i prąd odpowiadający (Ithe) po zamontowaniu w szafie rozdzielczej
powinien być podany w danych technicznych.
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany i znamionowy zdolność załączania
zwarciowego powinny być zgodne z warunkami zwarciowymi, podanymi w Szczegółowych
Wymaganiach
Zamawiającego.
Operacje zamykania i otwierania powinny być niezależnie wykonywane ręcznie.
Wszystkie stałe styki powinny być osłonięte, aby uniknąć przypadkowego dotknięcia przez
osoby dokonujące konserwacji.
Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób homologacyjnych PN-EN 60947-3:2002. Próba
8.3.5 powinna być certyfikowana przez uprawnioną instytucję, zgodnie z obowiązującą Polską
Normą.
Rutynowe próby wymienione w PN-EN 60947-3:2002 powinny być przeprowadzone dla
wszystkich rozłączników izolacyjnych. Wymagane jest dostarczenie certyfikatów tych prób.

XII. 2.2.6

Stycznik prądu przemiennego

Styczniki powinny być mechanicznymi urządzeniami elektromagnetycznymi, wnętrzowymi,
powietrznymi, spełniającymi następujące normy:
-

PN-EN 60947-4-1:2001/A2:2006 (U)Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa
-- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do
silników,

-

PN-EN 60947-4-1:2001/Ap1:2004 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa Część 4- 1: Styczniki i rozruszniki do silników - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do
silników,

-

PN-EN 60947-4-1:2001/A1:2004 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do
silników PN-EN 609474-1:2001 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do
silników,

-

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego,

-

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami
albo cyframi.

Wszystkie styczniki powinny być przystosowane do ciągłej pracy i do pracy przerywanej klasy
12 ze współczynnikiem obciążenia 60% i kategorią użytkowania AC-3.
Znamionowe napięcie robocze nie może być niższe niż 440 V~, a znamionowe napięcie
izolacji nie może być niższe od 660 V~.
Znamionowy prąd roboczy nie może być niższy od znamionowego prądu roboczego
rozrusznika. Wszystkie styczniki powinny mieć konstrukcję blokową ułatwiającą wymianę
cewek i zestyków. W położeniu spoczynkowym stycznik powinien być otwarty i zapewniać
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wydajność znamionową w każdym położeniu montażowym. Wszystkie zaciski powinny być
dostępne od przodu.
Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty następujących prób, zgodnie z normą PN-EN
60947-41:2001:
• ograniczenia przyrostu temperatury,
• właściwości dielektryczne,
• działanie i ograniczenia działania,
• znamionowa zdolność załączania i wyłączania,
• wydajność zwarciowa,
• typowa wydajność robocza,
• wytrzymałość na prądy przeciążeniowe.
Próby zwarciowe powinny być certyfikowane przez uprawnioną instytucję, zgodnie z
obowiązującą Polską Normą.
Zgodnie z normą PN-EN 60947-4-1:2001 Wykonawca winien przeprowadzić następujące
próby homologacyjne i dostarczyć ich certyfikaty:
• próba działania,
• próby dielektryczne.

XII. 2.2.7

Rozłączniki bezpiecznikowe dla instalacji rozdzielczych

Rozłączniki bezpiecznikowe w instalacjach rozdzielczych powinny być urządzeniami
mechanicznymi, wnętrzowymi, powietrznymi, spełniającymi wymagania normy PN-EN 609473:2002 i PN-EN 60947-3:2002/A2:2006 (U).
Znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe niż 660 V ~, a znamionowe napięcie
robocze nie może być niższe od 440 V~.
Znamionowy prąd roboczy dla pracy ciągłej i kategorii użytkowania AC-23B powinien być
zgodny ze Szczegółowymi Wymaganiami Zamawiającego. Prąd cieplny umowny łącznika
w powietrzu (Ith) i prąd odpowiadający (Ithe) po zamontowaniu w szafie rozdzielczej powinien
być podany w danych technicznych.
Znamionowy prąd zwarciowy powinien odpowiadać warunkom zwarciowym.
Operacje otwierania i zamykania powinny być niezależnie wykonywane ręcznie.
Wszystkie styki stałe powinny być osłonięte, aby uniknąć przypadkowego dotknięcia przez
osoby wykonujące konserwację.
Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób homologacyjnych zgodnie z
PN-EN
609473:2002. Próba 8.3.6 powinna być certyfikowana przez uprawnioną instytucję, zgodnie z
obowiązującą Polską Normą.
Rutynowe próby wymienione w klauzuli 8.4 PN-EN 60947-3:2002 powinny być
przeprowadzone dla wszystkich rozłączników izolacyjnych. Wykonawca winien dostarczyć
certyfikaty tych prób.

XII. 2.2.8

Rozłączniki bezpiecznikowe dla obwodów silników

Rozłączniki bezpiecznikowe w obwodach silników prądu przemiennego powinny być
urządzeniami mechanicznymi wnętrzowymi, spełniającymi wymagania normy PN-EN 609473:2002 i PN-EN 60947-3:2002/A2:2006 (U).
Znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe niż 660 V~, a znamionowe napięcie
robocze nie może być niższe od 440 V~.
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Znamionowa moc robocza przy 380 V dla ciągłej pracy i kategorii użytkowania AC-23B nie
może być niższa od mocy znamionowej silnika. Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu
(Ith) i prąd odpowiadający (Ithe) po zamontowaniu w szafie sterowniczej powinien być podany
w danych technicznych.
Znamionowy prąd zwarciowy dla maksymalnych wartości znamionowych powinien
odpowiadać podanym warunkom zwarciowym. Operacje zamykania i otwierania powinny być
niezależnie wykonywane ręcznie.
Wszystkie styki stałe powinny być osłonięte, aby uniknąć przypadkowego dotknięcia przez
osoby wykonujące konserwację.
Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób homologacyjnych zgodnie z PN-EN 609473:2002. Próba 8.3.6 powinna być certyfikowana przez uprawnioną instytucję, zgodnie z
obowiązującą Polską Normą.
Rutynowe próby wymienione w klauzuli 8.4 PN-EN 60947-3:2002 powinny być
przeprowadzone dla wszystkich rozłączników izolacyjnych. Wykonawca winien dostarczyć
certyfikaty tych prób.

XII. 2.2.9

Rozruszniki silników (bezpośrednie)

Bezpośrednie rozruszniki zmiennoprądowe (przy pełnym napięciu) powinny być
elektromagnetycznymi urządzeniami powietrznymi, spełniającymi zalecenia PN-EN 6094741:2001.
Rozruszniki bezpośrednie powinny być przystosowane do pracy ciągłej i przerywanej klasy 12
ze współczynnikiem obciążenia 60% i kategorią użytkowania AC-3.
Znamionowe napięcie robocze nie może być niższe niż 440 V~, a znamionowe napięcie
robocze nie może być niższe od 660 V~.
Znamionowy prąd roboczy nie może być niższy od prądu silnika przy pełnym obciążeniu.
Koordynacja z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym powinna być typu 2, zgodnie z klauzulą
7.2.5 normy PN-EN 60947-4-1:2001 dla spodziewanego prądu zwarciowego równego co
najmniej wartości podanej w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego. Z tego względu
zabezpieczenie przeciwzwarciowe powinno mieć maksymalne parametry bezpiecznika
obwodu silnika. Przekaźniki zabezpieczenia termicznego powinny być typu 3c, zgodnie z
klauzulą 4.7.2 normy
PN-EN 60947-4-1:2001. Producent powinien dostarczyć logarytmiczne charakterystyki
czasowoprądowe 28 mm × 56 mm. Tolerancja tych charakterystyk nie może przekraczać
±10%. Rozruszniki powinny być przystosowane do sterowania automatycznego i ręcznego.
Podczas otwierania przez przekaźnik przeciążeniowy wzbudzany jest pomocniczy przekaźnik
z układu zasilania sterowania. Napięcie zadziałania tego pomocniczego przekaźnika powinno
być niższe od napięcia wyłączenia stycznika.
Znamionowe napięcie sterowania powinno być takie jak napięcie znamionowe instalacji
zasilającej. Znamionowe napięcie obwodu sterowania i częstotliwość prądu przemiennego
zostaną podane w danych technicznych.
Zgodnie z normą PN-EN 60947-4-1:2001 Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty
następujących prób homologacyjnych i specjalnych:
• ograniczenia przyrostu temperatury,
• właściwości dielektryczne,
• działanie i ograniczenia działania,
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•
•
•
•
•

znamionowe możliwości załączania i wyłączania,
wydajność zwarciowa,
typowa wydajność robocza,
wytrzymałość na prąd przeciążeniowy,
specjalne
próby
wyznaczające
dyskryminację
przeciwzwarciowym a przekaźnikiem przeciążeniowym.

między

zabezpieczeniem

Próby zwarciowe powinny być certyfikowane przez uprawnioną instytucję, zgodnie z
obowiązującą Polską Normą.
Zgodnie z normą PN-EN 60947-4-1:2001 dla wszystkich rozruszników Wykonawca winien
wykonać następujące próby homologacyjne i dostarczyć ich certyfikaty:
• próba działania,
• próby dielektryczne.

XII. 2.2.10 Bezpieczniki obwodów zasilania i sterowania
Wszystkie bezpieczniki niskonapięciowe prądu przemiennego, połączone bezpośrednio z
obwodami sterowania, powinny być urządzeniami ogólnego przeznaczenia o napięciu
znamionowym nie niższym niż 400 V, spełniającymi następujące normy:
• PN-EN 60269-1:2001 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Wymagania ogólne
• PN-HD 630.2.1 S4:2002 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 2-1:
• Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do stosowania przez
osoby upoważnione (bezpieczniki głównie do stosowania w przemyśle) Sekcje od I do
V: Przykłady typowych bezpieczników znormalizowanych przeznaczonych do
stosowania przez osoby upoważnione. Wkładki bezpiecznikowe obwodów silników
mogą być przystosowane do dwóch prądów: prądu znamionowego ciągłego oraz prądu
znamionowego, na którym oparta jest charakterystyka czasowo-prądowa i odcięcia (np.
100M160).
Wkładki bezpiecznikowe z charakterystyką czasowo-prądową typu ‗gG‘ powinny wypadać w
odpowiedniej strefie czaso - prądowej, według obowiązującej Polskiej Normy.
Oprawki i podstawy bezpieczników, używane w obwodach silników, powinny mieć zdolność
wyłączania równą najwyższej wartości znamionowej prądu bezpiecznika silnika, jaki można
zastosować.
Zgodnie z normą PN-EN 60269-1:2001 Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób
homologacyjnych. Próby zwarciowe powinny być certyfikowane przez uprawnioną instytucję,
zgodnie z obowiązującą Polską Normą.
Wkładki bezpiecznikowe o różnych parametrach znamionowych powinny zapewniać
selektywność.

XII. 2.2.11 Falowniki i urządzenia łagodnego startu
Do napędów wymagających regulacji obrotów (regulacji wydajności) powinny być
zastosowane falowniki (przetwornice częstotliwości) spełniające wymagania normy PN-EN
61800-2:2000 Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości - Wymagania
ogólne -- Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu
przemiennego o regulowanej częstotliwości.
Silniki o mocy powyżej 5,5 kW powinny być wyposażone w urządzenia łagodnego startu,
trójfazowe z kontrolą momentu rozruchowego i aktywnym bypassem, o ile nie są wyposażone
w falowniki.
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Falowniki powinny spełniać następujące warunki:
• Napięcie zasilania 3 x 400 V
• Napięcie wyjściowe 3 x 0 do 400 V
• Sterowanie wbudowanym mikroprocesorem
• Panel sterowania do komunikacji z użytkownikiem
• Regulacja czasu przyspieszania i czasu hamowania.
• Posiadać filtr RFI,
• Posiadać dławik liniowy,
• Odbiory z falownika zasilane kablami ekranowanymi
Wbudowane zabezpieczenia:
nadnapięciowe, podnapięciowe, przeciwzwarciowe, przed przegrzaniem falownika, silnika
przed przeciążeniem, silnika przed utykiem, silnika przed niedociążeniem, nadprądowe.
Spełnienie wymagań norm EN w zakresie norm bezpieczeństwa, odporności na zakłócenia i
generacji zakłóceń elektromagnetycznych (kompatybilności elektromagnetycznej).
Budowa do wbudowania do rozdzielni / szaf sterowniczych –stopień ochrony co najmniej
IP 20.

XII. 2.2.12 Próby szaf rozdzielczych i sterowniczych
Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze powinny posiadać wymienione certyfikaty prób
swoich części składowych. Kompletne zespoły powinny posiadać wszystkie obwody zasilania
sprawdzone fizycznie. Wszystkie zwykłe i alarmowe funkcje powinny być w razie potrzeby
fabrycznie sprawdzone przez symulację.
Po zakończeniu montażu Wykonawca powinien sprawdzić, czy obwody zasilania nie zostały
uszkodzone podczas transportu. Wszystkie zwykłe i alarmowe funkcje Wykonawca winien
przetestować ponownie. Symulacje mogą być stosowane w celu sprawdzenia działania
urządzeń kontrolnych (np. wyłącznik pływakowy może być sprawdzony na „sucho‖, przez
działanie ręczne). Można pominąć powtórne sprawdzanie funkcji sterowania w jednostce
transportowej.
Wszystkie czynności sprawdzające i próby powinny być wykonane zgodnie z ustaloną
procedurą. Wyniki powinny być zapisywane oddzielnie. Wykonawca winien przedłożyć wyniki
wszystkich prób.

XII. 2.2.13 Instrumenty wskaźnikowe
Instrumenty wskaźnikowe powinny spełniać standardy przemysłowe. Powinny być
przystosowane do ciągłej pracy pod dużym obciążeniem, wpuszczane, z czarną oprawą i
przeciwodblaskową szybką tarczy oraz spełniać wymagania norm:
- PN-EN 60051-1:2000 Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o
działaniu bezpośrednim i ich przybory - Definicje i wymagania wspólne dla wszystkich
arkuszy normy,
- PN-EN 60051-2:1998 Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o
działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące amperomierzy i
woltomierzy,
- PN-EN 60051-7:2000 Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o
działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące przyrządów
wielofunkcyjnych,
- PN-EN 60051-9:2000 Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o
działaniu bezpośrednim i ich przybory - Zalecane metody badań.
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Zakresy powinny być tak dobrane, aby w normalnych warunkach roboczych wskazówka
wychylała się między 50% i 75% skali.

XII. 2.3

Okablowanie

XII. 2.3.1

Układanie kabli w budynkach

Wszystkie kable układane wewnątrz budynków lub na nich powinny być poprowadzone w
korytkach kablowych, na drabinkach lub wieszakach.
Wiązki kabli o średnicy nie przekraczającej 40 mm Wykonawca winien poprowadzić w
korytkach kablowych zatwierdzonego rodzaju. Wszystkie łuki, trójniki i złączki redukcyjne
powinny być ukształtowane fabrycznie przed ocynkowaniem. Minimalny promień powinien
wynosić 300 mm. Korytka na zewnątrz budynków, w miejscach wilgotnych lub w środowisku
korozyjnym, powinny być wykonane z PCV, tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym lub
stali nierdzewnej. Wszystkie korytka powinny być ocynkowane po uformowaniu i perforowaniu.
Wiązki kabli, w których co najmniej jeden kabel ma średnicę przekraczającą 40 mm, powinny
być układane na ocynkowanych drabinkach o odpowiedniej szerokości, promieniu i
wytrzymałości. Alternatywnie można wykorzystać wieszak kablowy, pozostawiający nie
podparte odcinki poziome lub pionowe między ramionami wieszaka, lub kanały o wielkości
nieprzekraczającej zaleceń producenta kabli. Wszystkie elementy metalowe powinny być
ocynkowane.
Wszystkie promienie kabli powinny być zgodne z zaleceniami producenta.
Wszystkie korytka, drabinki i wieszaki powinny mieć 20-procentowy zapas szerokości.
Wszystkie kable powinny być poprowadzone z zachowaniem odpowiednich odstępów oraz
odpowiednich odległości od ścian, podłóg, ścian działowych, itp. tak, aby nie naruszyć
obliczonej zdolności przewodzenia prądu.
Kable o średnicy do 40 mm mogą być mocowane na lince nośnej lub za pomocą opasek z
PCV, powlekanych aluminium i formowanych na miejscu montażu.
Kable o średnicy powyżej 40 mm powinny być mocowane za pomocą odpowiednio dobranych
zacisków. Wykonawca zapewni elementy najwyższej jakości i dostarczy odpowiednią ich ilość
przed zamontowaniem.
Korytka, drabinki i wieszaki Wykonawca winien przymocować za pomocą wsporników ze stali
ocynkowanej lub wytrzymałego stopu aluminium. Wszystkie wsporniki stalowe muszą być
ocynkowanie po ukształtowaniu i nawierceniu. Wsporniki powinny być przymocowane do
betonu lub muru za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej, dla korytek o szerokości do 150
mm wkręcanych w drewniane kołki. Wszystkie pozostałe wsporniki szerszych korytek,
drabinek, wieszaków i rurek powinny być przymocowane za pomocą kołków rozporowych.
Elementy metalowe powinny być łączone za pomocą śrub, nakrętek i podkładek ze stali
nierdzewnej (o średnicy do 4 mm). Większe śruby muszą być ocynkowane lub wykonane ze
stali nierdzewnej. Nie wolno używać wkrętów samogwintujących.
Nie wolno układać kabli na powierzchniach poziomych lub nachylonych, gdzie byłyby
narażone na obciążenia.
Kable i przewody powinny być oznakowane w spójny i uniwersalny sposób. Kable Wykonawca
winien oznakować na obydwu końcach za pomocą mocno przytwierdzonej, nieścieralnej
tabliczki z materiału nie ulegającego korozji. Wszystkie żyły kabli (oprócz żył faz w kolorze
czerwonym, żółtym i niebieskim w kablu zasilającym) powinny być oznakowane nasadkami,
jednakowo we wszystkich łączonych kablach. Numery zacisków powinny być przypisywane
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kolejno. Wykonawca winien opracować wykazy kabli z podaniem szczegółów dotyczących
kabla, oznaczeń żył i numerów zacisków, do których mają być podłączone.

XII. 2.3.2

Przewody kablowe i armatura wykonane z materiałów
niemetalowych

Przewody kablowe i armatura wykonane z materiałów niemetalowych powinny spełniać
wymagania obowiązującej Polskiej Normy. Wkręty łączników powinny być ocynkowane lub
wykonane ze stali nierdzewnej.

XII. 2.3.3

Montaż przewodów kablowych

Przewody kablowe i łączniki powinny być montowane w budynkach w bruzdach lub na tynku.
Osłona przewodów kablowych powinna tworzyć ciągłość elektryczną na całej długości. W
zwykłych puszkach Wykonawca winien stosować gładkie tulejki i złączki lub alternatywnie
można wykorzystać puszki wytłaczane. Końce przewodów kablowych Wykonawca winien
oczyścić, a odsłoniętą końcówkę oczyścić i pomalować farbą cynkową.
Przewody kablowe o przekroju poprzecznym kołowym, powinny mieć średnicę co najmniej
20 mm. Przewody kablowe o innym przekroju powinny mieć jeden wymiar wynoszący co
najmniej 20 mm. Puszki do wciągania lub łączniki kontrolne Wykonawca winien zamontować
po każdych dwóch łukach o kącie prostym lub co 10 metrów na długości przewodu.
Puszki, do których ma być zamontowane oświetlenie lub inne łączniki, powinny być
przymocowane niezależnie od przewodu kablowego za pomocą wkrętów nieżelaznych i
kołków z PCV.
Przewody kablowe powinny być odpowiednio zamocowane w bruzdach. Przewody kablowe
montowane na ścianach powinny być przymocowane za pomocą nylonowych lub
ocynkowanych wsporników zapewniając odstęp co najmniej 6 mm. Wsporniki te Wykonawca
winien przymocować wkrętami nieżelaznymi lub ze stali nierdzewnej w plastykowych lub
metalowych kołkach. Wsporniki Wykonawca winien rozmieścić w odstępach nie
przekraczających 2 metrów, aby zapewnić odpowiednie zamocowanie.
Elastyczne rurki zbrojone, osłonięte PCV, powinny być poprowadzone do silników lub innych
zespołów narażonych na drgania i wszędzie tam, gdzie wymagają tego Szczegółowe
Wymaganiach Zamawiającego. Na połączeniach między rurką sztywną i elastyczną
Wykonawca winien zamontować puszki przelotowe z odpowiednimi dławicami po obu
stronach. W rurce elastycznej Wykonawca winien umieścić oddzielny przewód uziemiający.

XII. 2.3.4

Kable i przewody

Powinny być używane następujące rodzaje kabli:
- Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi na napięcie 1kV. Przekrój żył dobrany do
obciążenia. Przekrój minimalny 2,5 mm2.
- Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi ekranowane na napięcie 1kV pomiędzy
falownikami i urządzeniami łagodnego startu a silnikami. Przekrój minimalny 2,5 mm2. Dla
żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski natomiast dla żyły ochronnej
żółtozielony.
Kable sterownicze z żyłami miedzianymi na napięcie 750 V z żyłami oznaczonymi numerami
lub kolorami. Minimalny przekrój żyły 1 mm2. Kable sterownicze powinny mieć 20 % żył
rezerwowych. Przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie
750 V. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski natomiast dla żyły
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ochronnej żółtozielony. Minimalny przekrój żyły 2,5 mm2 do zasilania odbiorów i gniazd
remontowych, a 1,5 mm2 dla instalacji oświetleniowej.

XII. 2.4

Indukcyjne silniki klatkowe

Niniejsze warunki obejmują trójfazowe indukcyjne silniki klatkowe niskiego i średniego
napięcia, ogólnego przeznaczenia, łącznie z instalacją w strefie zagrożenia.
Normy
Wykonawca winien uwzględniać następujące normy:
- PKN-CLC/TS 60034-17:2006 Maszyny elektryczne wirujące - Część 17: Silniki indukcyjne
klatkowe zasilane z przekształtników -- Wskazówki dotyczące stosowania (IEC/TS
6003417:2002+AC1:2002+AC2:2003),
- PN-EN 60034-1:2005 (U) Maszyny elektryczne wirujące - Część 1: Dane znamionowe i
parametry,
- PN-EN 60034-2:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Metody wyznaczania strat i
sprawności na podstawie badań (z wyjątkiem maszyn pojazdów trakcyjnych),
- PN-EN 60034-5:2004 Maszyny elektryczne wirujące - Część 5: Stopnie ochrony
zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) –
Klasyfikacja,
- PN-EN 60034-7:2005 Maszyny elektryczne wirujące - Część 7: Klasyfikacja form
wykonania, sposobów montażu i umiejscowienia skrzynki zaciskowej (kod IM),
- PN-EN 60034-8:2005 Maszyny elektryczne wirujące - Część 8: Oznaczanie wyprowadzeń
i kierunek wirowania maszyn wirujących,
- PN-EN 60034-9:2005 (U) Maszyny elektryczne wirujące - Część 9: Dopuszczalne poziomy
hałasu,
- PN-EN 60034-11:2005 (U) Maszyny elektryczne wirujące - Część 11: Ochrona termiczna,
- PN-EN ISO 1680:2006 Akustyka - Metoda pomiaru hałasu emitowanego przez maszyny
elektryczne wirujące,
- PN-90/E-06723 Maszyny elektryczne wirujące - Maszyny o wzniosie osi wału od 355 do
1000 mm i z kołnierzami od FF 1180 do FF 2360 oraz od FD 1180 do FD 2360 - Wymiary
i moce znamionowe,
- PN-EN 50019:2005 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Budowa wzmocniona "e"
- PN-EN 50021:2002 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Zabezpieczenia typu "n".
Obrót
Wszystkie silniki klatkowe o wielkości do 225 powinny działać w obydwu kierunkach. Silniki o
wielkości 250 i większe powinny obracać się tylko w jedną stronę.
Wartości znamionowe
Wszystkie klatkowe silniki indukcyjne powinny mieć parametry klasy MCR. Moc wyjściowa i
moc na wale wszystkich silników niskiego napięcia, aż do wielkości 315 włącznie, oprócz
silników pracujących w strefach zagrożenia 1 i 2, typu Ex e i Ex n, powinny spełniać
wymagania normy PN-90/E-06723.
Wydajność
Minimalna wydajność silników niskiego napięcia ogólnego przeznaczenia i silników
indukcyjnych niskiego napięcia w obudowie hermetycznej o wielkości 112–225 powinna
wynosić:
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Moc wyjściowa
znamionowa
(kW)
4,0
5,5
7,5
11,0
15,0
18,0
22
30
37
45

Minimalna wydajność (%) przy mocy wyjściowej znamionowej
3000
obr./min

1500 obr./min

1000 obr./min

750 obr./min

85
87
89
89
89
90
90
91
92
92

86
86
87
89
90
90
90
91
92
92

83
84
86
86
88
89
90
90
–
–

82
83
83
86
87
89
90
–
–
–

Wydajność silników Wykonawca winien wyznaczyć zgodnie z normą PN-EN 60034-2:2000, a
dla wszystkich silników o wielkości 250 i większej można uwzględniać wydajność w
kapitalizacji bieżących kosztów energii.
Napięcie O ile nie podano inaczej, napięcie znamionowe silników niskiego napięcia ogólnego
przeznaczenia i obudowie hermetycznej o wielkości 100 lub mniejszej powinno wynosić 380–
420 V przy częstotliwości 50 Hz.
Rozruch
Silniki niskiego napięcia ogólnego przeznaczenia i w obudowie hermetycznej o wielkości 100
i mniejszej powinny być uruchamiane bezpośrednio przy napięciu przejściowym w przedziale
330–460 V. Pozostałe silniki powinny mieć rozruch bezpośredni przy napięciu przejściowym
wynoszącym 80–110% napięcia znamionowego. Wszystkie silniki powinny wytrzymać okres
przyspieszania napędzanych maszyn.
Silniki pomp powinny wytrzymać 12 uruchomień na godzinę, w normalnych warunkach
uruchamiania pompy przy napięciu zasilającym wynoszącym 80% napięcia znamionowego.
Silniki pomp powinny wytrzymać 50 000 uruchomień w ciągu swojego okresu eksploatacji.
Połączenia elektryczne
Uzwojenie silników niskiego napięcia, oprócz typu Ex n, powinno być doprowadzone do
kołków w listwie zacisków w hermetycznej, metalowej skrzynce przyłączeniowej o stopniu
ochrony minimum IP54 do zastosowań wewnątrz budynków i minimum IP55 dla silników w
obudowie hermetycznej. Silniki typu Ex n mają zaciski spełniające wymagania normy PN-EN
50021:2002. Uzwojenie silników średniego napięcia powinno być doprowadzone do kołków
zamontowanych w hermetycznej, ciśnieniowej, metalowej skrzynce przyłączeniowej o stopniu
ochrony IP54. Skrzynka przyłączeniowa powinna działać w instalacji zabezpieczonej
bezpiecznikami ze spodziewanym prądem zwarciowym na rozruszniku silnika. Skrzynka
przyłączeniowa powinna umożliwiać wyjmowanie i uszczelnienie kabli. Silniki średniego
napięcia powinny posiadać oddzielną skrzynkę przyłączeniową termistorów i podgrzewaczy.
Uziemienie ochronne Wykonawca winien podłączyć do ram i skrzynek przyłączeniowych
wszystkich silników.
Łożyska
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Silniki o wielkości 112 do 315 powinny posiadać łożyska kulkowe lub wałeczkowe smarowane
smarem zamontowane na osłonach końców z urządzeniami do smarowania w silnikach o
wielkości 160 i większej. Silniki o wielkości 355 i większej, silniki średniego napięcia i silniki
pracujące w strefach zagrożenia 1 i 2, typu Ex e i Ex n, powinny ponadto posiadać łożyska o
teoretycznym okresie eksploatacji 6.2.10, obliczonym zgodnie z normą PN-ISO 281:1994 nie
krótszym niż 25 000 godzin, z częstotliwością smarowania nie większą niż co 4 000 godzin.
Okresy te dotyczą sytuacji, gdy obciążenia łożysk pochodzą tylko od silnika.
Zabezpieczenie
Wszystkie silniki o wielkości 112 i większej powinny być wyposażone w podgrzewacze
zapobiegające kondensacji. Silniki typu Ex e i Ex n powinny posiadać zabezpieczenie
odpowiednie dla stref zagrożenia.
Wszystkie silniki bez podgrzewaczy powinny posiadać otwory spustowe z wyjmowanymi
korkami.
Silniki niskiego napięcia o wielkości 250 i większe powinny posiadać wbudowane następujące
zabezpieczenia termiczne za pomocą termistorów:
Silniki niskiego napięcia

Klasa II wg PN-92/E-06711.01

Silniki typu Ex e i Ex n

Klasa I wg PN-92/E-06711.01

Na żądanie Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób typu.
Malowanie
Zewnętrzne powierzchnie powinny mieć fabryczne wykończenie najwyższej jakości w kolorze
uzgodnionym z Inżynierem.
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Silniki o wielkości do 225

Silniki o wielkości 100 - 225

Silniki niskiego napięcia o
wielkości 250 - 315

Silniki niskiego napięcia o
wielkości 355 i większej
Silniki średniego napięcia

Silniki typu Ex n Silniki
typu Ex e

XII. 2.5

Próby
Na żądanie Wykonawca winien dostarczyć
certyfikaty wszystkich podstawowych prób
podanych w PN-EN 60034-2:2000.
Wykonawca winien wykonać rutynowe próby
podane w PN-EN 60034-2:2000, dla wszystkich
silników i dostarczyć ich certyfikaty.
Wykonawca winien wykonać próby wymienione
w PN-EN 60034-2:2000 dla pierwszej maszyny z
każdej serii. Rutynowe próby Wykonawca
winien przeprowadzić na wszystkich pozostałych
maszynach z partii. Należy dostarczyć certyfikaty
wszystkich prób.
Wykonawca winien wykonać podstawowe próby
wymienione w PN-EN 60034-2:2000 dla pierwszej
maszyny z każdej partii.
Podwójne próby Wykonawca winien wykonać dla
wszystkich pozostałych maszyn z partii.
Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty
wszystkich prób.
Wykonawca winien wykonać podstawowe próby
wg PN-EN 50014:2002 dla wszystkich maszyn i
dostarczyć ich certyfikaty.

Zespoły prądotwórcze

Zespoły prądotwórcze muszą spełniać wymagania norm:
PN-EN 12601:2003. Zespoły prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi tłokowymi –
Bezpieczeństwo
PN-EN 88528-11:2005 (U). Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane tłokowymi
silnikami spalinowymi -- Część 11: Układy wirujące bezprzerwowego zasilania -- Wymagania
i metody badań
PN-IEC 60364-5-551:2003. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
PN-ISO 8528-1:1996. Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem
spalinowym tłokowym -- Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne PN-ISO
8528-2:1997. Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym
tłokowym – Silniki
PN-ISO 8528-4:1997. Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem
spalinowym tłokowym -- Aparatura sterująca i rozdzielcza
PN-ISO 8528-5:1997. Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem
spalinowym tłokowym -- Zespoły prądotwórcze
PN-ISO 8528-6:1997. Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem
spalinowym tłokowym -- Metody badań.
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XII. 2.6

Stopień ochrony

Aparatura powinna mieć stopień ochrony obudowy dostosowany do warunków
środowiskowych panujących w miejscu jej zainstalowania. Jeśli aparatura może być
zanurzona, na przykład pompy zatapialne, wówczas stopień zabezpieczenia nie może być
niższy niż IP68.

XII. 3

SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystępujący do wykonania zewnętrznych linii kablowych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
• betoniarka przeciwbieżna,
• drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne,
• koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 ,
• podnośnik montażowy, samochodowy, hydrauliczny,
• przyczepa dłużycowa,
• przyczepa do przewożenia kabli,
• samochód z wysięgnikiem koszowym,
• spawarka transformatorowa do 500A,
• sprężarka powietrza przewoźna spalinowa,
• ubijak spalinowy 50kg,
• wibromłot elektryczny 3,0kW,
• zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h,
• zestaw do odwadniania wykopów,
• żurawik hydrauliczny 1.2Mg,

XII. 4

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi we wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać
transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości
zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz
składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności
urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się
lub przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed
uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem
formalnym jak i rzeczowym.
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą
usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, następujące
środki transportu:
• ciągnik siodłowy z naczepą do 10Mg,
• ciągnik kołowy (1),
• samochód samowyładowczy do 5Mg,
• samochód skrzyniowy do 5Mg,
• samochód dostawczy do 0,9Mg (1),
• środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu.

XII. 5

WYKONANIE ROBÓT

XII. 5.1

Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

XII. 5.2

z

wymaganiami

Przygotowanie do robot ziemnych.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z zatwierdzonego projektu i aktualnych
map oraz planów służby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych kanalizacji kablowej.
Następnie określą miejsca ewentualnych skrzyżowań lub zbliżeń, a wykonawca oznakuje je.
Jeżeli na trasie wykopów, lub w ich bliskim sąsiedztwie, znajdują się przedmioty lub
przeszkody demontowalne, utrudniające wykopy, należy je zdemontować na czas robót
ziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych prowadzonych za
pomocą sprzętu
zmechanizowanego szczególnie w miejscach nieoznaczonych jako skrzyżowania lub
zbliżenia, w których istnieje przypuszczenie obecności ewentualnej instalacji podziemnej.
Przed przystąpieniem do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów
oraz dla składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi, zwłaszcza dla grubego
osprzętu, rur i bębnów kablowych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczać +/–5cm.

XII. 5.3

Układanie linii kablowych niskiego napięcia w ziemi.

Kable należy układać w rowach wykonanych za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie
w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być wykonane w
sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy
układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli
lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii.
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Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy
układaniu nie powinna być niższa niż 0oC. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promień gięcia powinien być możliwie duży.
Linię kablową niskiego napięcia należy układać w rowie kablowym w sposób falisty bez
naprężania, na głębokości 0,7m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypką grubości
10cm piasku, następnie należy nasypać 10cm gruntu rodzimego i przykryć folią z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, o grubości min. 0,5mm i szerokości min. 30cm.
Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić
ręcznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. Skrzyżowanie
kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym oraz drogami należy wykonać
w rurze ochronnej dwudzielnej o średnicy 75mm. Przepusty pod drogami wykonać metodą
wykopu odkrytego lub metodą przewiertu (przecisku) w zależności od wskazania w projekcie
danego obiektu. Na słupie kabel należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznych
rurą ochronną o średnicy 50 mm długości 2,5 m mocowaną za pomocą uchwytów do słupów
betonowych. Na początku i końcu linii kablowej, wykopie należy pozostawić 3% zapasy
kablowe, jednak nie mniej niż po 1 m. Cała trasa linii kablowej powinna być oznaczona
betonowymi oznacznikami z literą „K" rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto kabel
powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim oznaczniki.
Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach
skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur ochronnych.
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikujące kabel zawierające następujące
informacje:
• Nazwę użytkownika,
• Symbol i nr ewidencyjny kabla,
• Typ, przekrój i ilość żył,
• Napięcie znamionowe kabla,
• Rok ułożenia.
Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa
sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa
sztucznego nie ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi.

XII. 5.4

Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych.

XII. 5.4.1

Wykonanie instalacji kablowych do urządzeń technologicznych.

Linie kablowe zasilające odbiory technologiczne zlokalizowane wewnątrz budynków, wykonać
kablami typu YKY i YKSY, lub równoważnymi. Kable bezpośrednio doprowadzone będą do
rozdzielnic lub przejściowej skrzynki przyłączeniowej danego odbioru o stopniu ochrony IP65,
która w wielu wypadkach będzie również skrzynką sterowania miejscowego.
Na większości swojej długości kable niskiego napięcia rozprowadzane po obiekcie należy
układać w korytkach kablowych systemu "U", na drabinkach kablowych oraz w rurach
stalowych. Podejścia kabli od przejściowej skrzynki przyłączeniowej do odbiorników należy
wykonać w elastycznych rurach ochronnych.
Na końcach wszystkich linii zasilających rozdzielnice technologiczne należy wykonać
dodatkowe uziemienia robocze.
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XII. 5.4.2

Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych ogólnego
przeznaczenia

Wewnętrzne linie zasilające pomieszczenia socjalne oraz instalacje wewnątrz obiektów,
w pomieszczeniach dozorowych i socjalnych należy układać w rurach winidurowych
układanych pod tynkiem w bruzdach w betonie.
Instalacje wewnętrzne zasilające obwody gniazd i drobnych odbiorów siłowych (wentylacja,
napędy żaluzji, drzwi automatyczne) i oświetleniowych wykonać przewodami płaskimi typu
YDY 3/4/5x1,5/2,5mm2, układanymi w tynku. Większe przekroje kabli, np. do zestawów gniazd
siłowych ogólnego przeznaczenia, należy prowadzić w rurach winidurowych układanych pod
tynkiem w bruzdach w betonie. Wypusty sufitowe dla instalacji oświetleniowej zakończyć
złączami świecznikowymi trójbiegunowymi. Łączniki mocować na wysokości 1,4m. Cały
osprzęt zastosować wtynkowy.

XII. 5.4.3

Układanie kabli w korytkach kablowych.

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy
układaniu nie powinna być niższa niż 0oC. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Układanie
kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie,
skręcanie, rozciąganie czy też uderzanie
Przy układaniu kabla można zginać go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień
gięcia powinien być możliwie duży. W zasadzie wszelkie instalacje po obiekcie należy układać
w korytkach kablowych systemu "U". Znakowanie kabli za pomocą opasek oznacznikowych z
wyraźnie odciśniętymi numerami w korytkach powinno być wykonane co 10m w miejscach, w
których łatwo jest odkryć pokrywy korytek. Podczas układania kabli zwrócić szczególną uwagę
na nierówności lub zadziory krawędzi korytek. W uzasadnionych przypadkach należy miejsca
takie wygładzić i wyprostować. Należy stosować typowy dla danego systemu korytek
kablowych osprzęt rozgałęziający (trójniki, rozgałęźniki krzyżowe i kątowe, łączniki etażowe
itp.). W miejscach, gdzie nie można zastosować takiego osprzętu należy wykonać dodatkową
osłonę, nakładając na kabel giętką rurę osłonową lub dwudzielny peszel na odcinku pomiędzy
dwoma segmentami korytek.
Odległość tras kabli pomiarowych od kabli zasilających z napięciem 230V powinna wynosić
co najmniej 20cm. Podejścia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek
montażowych wykonać w rurach osłonowych Arota lub stalowych, natomiast do samych
urządzeń pomiarowych w elastycznych rurach ochronnych. Przepusty w ścianach i stropach
po ułożeniu kabli uszczelnić pianką ognioodporną. Przejścia pod drogami i innymi sieciami
wykonane będą w rurach grubościennych z twardego PCV.

XII. 5.4.4

Wykonanie wewnętrznych instalacji ochronnych.

XII. 5.4.4.1 Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej.
Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać w układzie TN-S. Zgodnie z obowiązującą
normą PN-IEC-60364, dla ochrony przeciwporażeniowej, będą stosowane środki
uniemożliwiające dotyk bezpośredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk pośredni (ochrona
dodatkowa). Ochrona podstawowa zapewniona będzie przez zastosowanie izolowania części
czynnych aparatury rozdzielczej, urządzeń i osprzętu elektrycznego oraz odpowiedniego
poziomu izolacji kabli i przewodów. Ochrona dodatkowa zrealizowana będzie przez
zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania. Jako zabezpieczenia poszczególnych
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obwodów i urządzeń należy zastosować wyłączniki ochronne różnicowo prądowe o
znamionowym prądzie upływu 30mA, wyłączniki instalacyjne nadprądowe, silnikowe oraz
bezpieczniki topikowe o odpowiednio dobranych wartościach i charakterystykach. Wyżej
wymieniona aparatura zapewniająca ochronę przed porażeniem stanowi wyposażenie
rozdzielni zasilających.
Układ zasilania urządzeń trójfazowych wykonać jako 5-żyłowy, natomiast jednofazowych jako
3żyłowy z żyłą ochronną o izolacji w kolorze żółto-zielonym. Będzie ona jednocześnie
uziomem pomocniczym dla wyłączników przeciwporażeniowych. Do żyły ochronnej
przyłączać należy: obudowy i osłony silników, obudowy urządzeń mających zasilanie
elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcje tablic rozdzielczych oraz
wszystkie metalowe części instalacji, nie będące normalnie pod napięciem, a które mogą się
pod napięciem znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji.

XII. 5.4.4.2 Wykonanie instalacji uziemiającej.
Szyna PE rozdzielnicy obiektowej powinna być podłączona do uziomu indywidualnego tej
rozdzielnicy oraz do uziomu fundamentowego, bądź otokowego obiektu, jeżeli taki istnieje.
Uziom należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4mm w ziemi na
głębokości 0,8m.

XII. 5.4.4.3 Zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej.
Odnośnie ochrony od przepięć - należy zainstalować trzy stopnie ochrony
przeciwprzepięciowej:
- I stopień ochrony - odgromniki w głównej rozdzielni obiektu.
- II stopień - należy zainstalować ochronniki w rozdzielniach obiektowych,
- III stopień - ochronniki (podpinane pod gniazdka) zainstalować na tych obwodach,
z których będą zasilane urządzenia elektroniczne. Należy to uzgodnić z Użytkownikiem.

XII. 5.4.4.4 Wykonanie instalacji wyrównawczej.
W celu wyrównania potencjałów na częściach przewodzących należy wykonać instalację
wyrównawczą wewnątrz obiektu technologicznego, łącząc ze sobą wszelkie metalowe
rurociągi, konstrukcje i korpusy maszyn dostępne w pomieszczeniach za pomocą bednarki
30x4 mm. W pomieszczeniach biurowych lub socjalnych oraz na krótkich odcinkach, na
dojściach należy użyć giętkiego przewodu LgYżo o przekroju wynikającym z norm,
umieszczonego w rurach winidurowych układanych pod tynkiem.
W celu scentralizowania wszystkich połączeń przeznaczonych do uziemienia należy wykonać
Główną Szynę Uziemiającą (GSU)
Do GSU ze strony obiektu należy przyłączyć:
- wszystkie zaciski przewodów ochronnych PE tablic rozdzielczych siłowych i sterujących,
- instalację wyrównawczą obiektu,
- ewentualną instalację antenową,
- instalację telefoniczną.
Do GSU ze strony części podziemnej należy przyłączyć:
- przewód przyłączeniowy uziomu fundamentowego lub otokowego obiektu,
- mostek do uziomu odgromowego.
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GSU powinna być zakonserwowana i zabezpieczona przed wpływami czynników
atmosferycznych i technologicznych wyziewów chemicznych zwłaszcza starannie w miejscu
połączeń spawanych.
Jej połączenia muszą być widoczne dla przeprowadzania oględzin oraz pomiarów rezystancji
i ciągłości poszczególnych obwodów ochronnych. GSU pełni rolę złącza kontrolnego. Jeżeli
po wykonaniu pomiarów rezystancja uziomu ochronnego będzie przekroczona, należy
wzmocnić uziom poprzez dalszą jego rozbudowę.

XII. 5.4.4.5 Wykonanie instalacji odgromowej obiektu.
Ochronę odgromową wykonać wykorzystując metalowe elementy konstrukcji budynku. Na
zwody poziome i przewody odprowadzające wykorzystać metalowe pokrycie dachu, rynny i
metalowe elementy konstrukcji budynku.
Instalację odgromową budynku wykonać zwodami poziomymi niskimi. Zwody poziome i
przewody odprowadzające należy wykonać z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy 8mm
układanego na uchwytach dachowych co 0,8m oraz na uchwytach ściennych. Zwody na dachu
łączyć poprzez złącza uniwersalne krzyżowe. Do rozprowadzenia pręta odgromowego
stosować złącza rynnowe i złączki przelotowe.
Przewody odprowadzające mocować przez naprężanie i zastosowanie złączek kabłąkowych
naprężających. Odprowadzenia zakończyć pomiarowymi złączami kontrolnymi.
Wykonać uziom otokowy obok budynku, chyba, że obiekt posiada uziom fundamentowy.
Uziom łączyć z przewodami odprowadzającymi w złączach kontrolnych, na wysokości 0,5m
nad terenem. Od tej wysokości, do głębokość 0,5 m pod powierzchnią terenu bednarkę należy
zabezpieczyć antykorozyjnie.
Uziom otokowy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4mm,
wyprowadzając go do złącza kontrolnego. Złącza zakonserwować. Uziom zagłębić w wykopie
na głębokości 0,8m. Przewód przyłączeniowy do uziomu należy przyspawać, a miejsce
spawania dokładnie oczyścić i zakonserwować farbą oraz lepikiem asfaltowym. Złącza
kontrolne powinny być oznakowane w sposób jednoznaczny dla celów pomiarowych.
Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza lub równa 10Ω.
Jeżeli po wykonaniu pomiarów rezystancja uziomu odgromowego będzie przekroczona,
należy wzmocnić uziom poprzez dalszą jego rozbudowę bednarką stalową ocynkowaną o
wymiarach 30x4mm w ziemi na głębokości 0,8m lub poprzez pogrążanie uziomów techniką
udarową.

XII. 5.5

Wykonanie wewnętrznych Robót montażowych

XII. 5.5.1

Montaż rozdzielnic siłowych i szaf sterowniczych.

Rozdzielnice technologiczne oraz potrzeb własnych przewiduje się wykonać jako rozdzielnice
szafowe, skrzynkowe lub tablicowe o stopniu szczelności obudowy co najmniej IP54.
Rozdzielnice powinny być zamocowane na ścianach, jeżeli to możliwe we wnękach lub jeżeli
mają być wolnostojące należy posadowić je na stalowych konstrukcjach nośnych
przytwierdzonych do podłoża. W każdym wykonaniu kable zasilające i odpływowe
wychodzące z dołu rozdzielnicy po ścianie powinny być układane w twardych osłonach
rurowych z PCV lub w rurach stalowych ocynkowanych.
Montaż osprzętu i wyposażenia szaf należy wykonać w warunkach warsztatowych. Szyny i
inne odkryte elementy toru prądowego powinny być osłonięte przed bezpośrednim dotykiem
przez obsługę utrzymania ruchu. Szafy, skrzynki oraz tablice rozdzielcze wykonać w systemie
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TN-S. Szyna przewodu neutralnego N powinna być widocznie wydzielona i odizolowana od
szyny przewodu ochronnego PE. Szynę PE należy połączyć z Główną Szyną Uziemiającą a
jeżeli jej nie przewidziano w danym obiekcie to z uziomem obiektowym poprzez złącze
kontrolne. Połączenie należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4mm
lub linką miedzianą o przekroju wynikającym z norm..
Do szyn rozdzielnicy siłowej zasilanej z linii kablowych zewnętrznych należy podłączyć
ograniczniki przepięć klasy B, a w podrozdzielniach klasy C czterosegmentowe tj. na trzech
fazach i na przewodzie neutralnym N.
Oznaczenia poszczególnych obwodów w rozdzielnicach siłowych i sterujących powinny być
umieszczone bądź przy elementach tych obwodów, jak łączniki, bezpieczniki itp., bądź na
przedniej ścianie szafy. Wyraźnie należy oznaczyć przewody fazowe, neutralne i ochronne
barwami zgodnymi z obowiązującymi normami. Szafy powinny mieć sprawne zamknięcia i
nieuszkodzone blokady fabryczne zabezpieczające przed otwarciem ich przez niepowołane
osoby. Metalowe konstrukcje i części urządzeń rozdzielczych powinny być zabezpieczone od
korozji. Wprowadzenie przewodów do rozdzielnic siłowych i sterujących powinno być
wykonane w sposób uniemożliwiający przedostanie się do nich wilgoci bezpośredniej i
oparów. Jeżeli w szafach siłowych dużej mocy przewiduje się wzrost temperatury pochodzący
od aparatów elektrycznych, należy zamontować w drzwiach szafy zestaw wentylacyjny
wentylator w dolnej części szafy + kratka wentylacyjna z matą w górnej części szafy.

XII. 5.5.2

Montaż skrzynek sterowniczych i przyłączeniowych.

Kable bezpośrednio doprowadzone będą do rozdzielnic lub przejściowej skrzynki
przyłączeniowej danego odbioru o stopniu ochrony IP65, która w wielu wypadkach będzie
również skrzynką sterowania miejscowego. Dla celów serwisowych, w pobliżu każdej grupy
urządzeń, należy zainstalować takie lokalne skrzynki sterujące, wykonane w II klasie
ochronności, o stopniu ochrony IP55. Skrzynki umożliwiają wybór rodzaju sterowania danym
napędem (odstawianie napędu z ruchu, sterowanie miejscowe, sterowanie z systemu
nadzoru). Skrzynki wyposażyć w przyciski bezpieczeństwa umożliwiające natychmiastowe
zatrzymanie napędu w sytuacji niebezpiecznej lub awaryjnej. Podejścia na obiekcie
technologicznym należy wykonać poprzez wprowadzenie kabla bezpośrednio do puszki
zaciskowej silnika lub innego urządzenia. W przypadku obwodów odbiorników pracujących w
zatopieniu należy koniecznie zastosować pośredniczącą skrzynkę przejściową. Przejściowe
skrzynki przyłączeniowe powinny być zainstalowane na konstrukcji wsporczej, na ścianie lub
na barierce danego obiektu. W skrzynce przejściowej należy zamontować zaciski rzędowe,
które będą służyć do połączenia kabla zasilającego z kablem fabrycznym urządzenia.

XII. 5.5.3

Montaż gniazd wtykowych.

Wszystkie obwody siłowe potrzeb własnych obiektu wydzielone są od obwodów
technologicznych i służą głównie do celów remontowych, obsługi sytuacji awaryjnych lub do
przyłączania niezbędnych urządzeń przenośnych.
Typowym, opcjonalnym rozwiązaniem dla obiektów przemysłowych jest wykonanie
następujących obwodów gniazd:
- 400V - przewodem YDY 5x2,5mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach,
gniazdo 3 fazowe 16A ( 3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej,
- 400V - przewodem YDY 5x4mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach,
gniazdo 3 fazowe 32A ( 3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej,
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-

-

230V - przewodem YDY 3x2,5mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach lub
przewodem YDYp 3x2,5mm2 pod tynkiem, gniazdo 1 fazowe 16A ( P + N + PE )
bryzgoszczelne,
24V - przewodem YDY 2x2,5mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach lub
przewodem YDYp 3x2,5mm2, pod tynkiem, gniazdo dwubiegunowe, bryzgoszczelne.
Gniazda wtykowe instalować na wysokości 1,3 m od posadzki.

Dla celów pomiarowych i serwisowych gniazda powinny być oznakowane w sposób trwały i
jednoznaczny z określeniem zasilających je obwodów.

XII. 5.5.4

Montaż opraw oświetlenia ogólnego.

Oprawy oświetleniowe należy zamontować na wysokości nie mniejszej niż podaje producent
ze względu na niekorzystne zjawisko olśnienia. Klosze i odbłyśniki opraw powinny być czyste
i nie uszkodzone. Źródła światła zamontowane w oprawie nie mogą przekraczać maksymalnej
mocy dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejście przewodu do oprawy starannie
uszczelnić za pomocą dławika fabrycznego. W pomieszczeniach niskich oprawy mocować
bezpośrednio do stropu, natomiast w wysokich na konstrukcjach, linkach stalowych lub na
zwisach zamocowanych do stropu. Sposób zamocowania opraw wiszących na zwisach
powinien być pewny i bezpieczny nawet podczas przypadkowego rozkołysania jednej z nich.
Oświetlenie ogólne w pomieszczeniach socjalnych i technologicznych obiektu powinno być
wykonane z zastosowaniem opraw świetlówkowych, natomiast na zewnątrz przy drzwiach
wejściowych należy zastosować oprawy strugoszczelne żarowe lub świetlówkowe, a przy
bramach wjazdowych na zewnątrz wskazane jest zastosowanie opraw sodowych.

XII. 5.5.5

Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego.

W wszystkich głównych pomieszczeniach technologicznych i socjalnych, w miejscach
związanych z komunikacją należy zamotować oprawy świetlówkowe z modułem awaryjnym.
W ciągach oświetlenia przejść na hali lub na korytarzach pomieszczeń socjalnych należy
wydzielić kilka opraw, które powinny być wyposażone w inwertery, które zawierają
akumulatorki zapewniające świecenie oprawy przez 1 godzinę po zaniku napięcia.

XII. 5.5.6

5.5.6 Montaż elektrycznych urządzeń technologicznych.

Warunki montażu elektrycznych urządzeń technologicznych powinien określić producent
danego urządzenia technologicznego.
Dobór przekroju przewodów zasilających, oraz zabezpieczenia tych obwodów należy dobrać
zgodnie z obowiązującymi normami.

XII. 5.5.7

Montaż metalowych korytek kablowych.

W zależności od potrzeb należy zastosować korytka systemu „U‖, systemu BAKS, systemu
ELPUK lub równoważnego o szerokościach wynikających z ilości projektowanych przewodów.
Korytka położone na konstrukcjach wsporczych powinny być do nich przykręcone śrubami.
Konstrukcje zamocować do ścian lub sufitów metalowymi kołkami kotwiącymi rozporowymi.
W korytarzach i przejściach korytka montować w strefie przysufitowej ściany. Wszystkie
korytka kablowe powinny być zakryte typowymi dla nich pokrywami perforowanymi. Zakręty
tras korytkowych wykonać w sposób nieograniczający przestrzeni układania kabli. Miejsca
cięcia korytek należy prawidłowo wygładzić, wyprostować lub wyprofilować w taki sposób, by
nie powodowały uszkodzeń izolacji układanych kabli.
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We wszystkich miejscach zastosować należy korytka kablowe ze stali nierdzewnej.

XII. 5.5.8

Montaż korytek kablowych z PCV.

Koryta kablowe służą do układania kabli nad sufitami podwieszanymi w instalacjach
biurowych, gdzie wymagany jest wysoki poziom estetyki. Mogą być także stosowane w
obszarach przemysłowych, np. na korytarzach, bez przykrycia. Koryta plastikowe wyposażane
są w bardzo bogaty zestaw akcesoriów (np. akcesoria do zmiany kierunku trasy kablowej,
podstawy nośne koryta, przegrody, pokrywy itp.). Regulowane kąty (wewnętrzne lub
zewnętrzne) pozwalają na dostosowanie się do istniejących warunków i precyzyjne
dopasowanie do narożników ścian w celu osiągnięcia efektu estetycznego. Kanały
narożnikowe są wyposażone w bardzo bogaty asortyment akcesoriów wykończeniowych
(zaślepka końcowa, kąt regulowany wewnętrzny i zewnętrzny, rozgałęzienia płaskie i kątowe),
akcesoriów do montażu innych urządzeń (do zainstalowania czujek alarmowych, detektorów
ruchu itp.).

XII. 5.6

Koordynacja z systemem AKPiA

Skrzynki sterowania lokalnego należą do branży elektrycznej. Kable sterownicze od skrzynek
sterowania lokalnego i siłowników do rozdzielni należą do branży elektrycznej. Kable
sterownicze od rozdzielni do sterownika PLC należą do branży elektrycznej.
Rozdzielnie powinny być przygotowane do przekazania wymienionych poniżej sygnałów do
sterownika PLC.
Dla napędów jednokierunkowych bez regulacji prędkości powinny to być jako minimum
następujące sygnały: Binarne wejściowe:
- Załączenie
- Położenie przełącznika Zdalne
- Sygnał Awaria (Brak Gotowości Elektrycznej lub zadziałanie zabezpieczenia
termicznego)
Binarne wyjściowe:
- Start
- Stop
Analogowe wejściowe:
- Dla mocy powyżej 7,5 kW i ewentualnie mniejszych, jeżeli ich obciążenie jest
wskaźnikiem prowadzenia procesu powinien być wprowadzony pomiar prądu jako
wskaźnik obciążenia napędu.
- Dla napędów jednokierunkowych z regulacją prędkości obrotowej powinny to być jako
minimum następujące sygnały Binarne wejściowe:
- Załączenie
- Położenie przełącznika Zdalne
- Awaria
Binarne wyjściowe:
- Start
- Stop
- Sygnały analogowe wejściowe:
- Prędkość obrotowa (częstotliwość falownika)
- Obciążenie silnika
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Sygnały analogowe wyjściowe:
- Wartość zadana prędkości
- Sygnał ten może być zastąpiony dwoma sygnałami wyjściowymi binarnymi:
- Zwiększ prędkość
- Zmniejsz prędkość
Dla napędów dwukierunkowych (siłowników) nieregulacyjnych powinny to być jako minimum
następujące sygnały: Binarne wejściowe:
- Zamykanie
- Otwieranie
- Położenie przełącznika Zdalne
- Awaria
- Zamknięte
- Otwarte
Binarne wyjściowe:
- Zamknij
- Stop
- Otwórz
Dla napędów dwukierunkowych (siłowników) regulacyjnych powinny to być jako minimum
następujące sygnały: Binarne wejściowe:
- Zamykanie Otwieranie
- Położenie Zdalne przełącznika rodzaju pracy
- Awaria
- Zamknięte
- Otwarte
Analogowe wejściowe:
- Położenie siłownika (stopień otwarcia)
- Binarne wyjściowe:
- Zamykaj
- Otwieraj
Uwaga: Sygnały wyjściowe mogą być zastąpione sygnałem analogowym wartości zadanej.

XII. 5.7

Części zamienne oraz materiały eksploatacyjne na okres rozruchu
i gwarancji

Należy przewidzieć dostawę części zamiennych na okres rozruchu i eksploatacji. Powinna w
ofercie zostać zawarta lista części wraz z cenami jednostkowymi.
Przynajmniej następujące części zamienne powinny być zaoferowane:
-

Styczniki, przekaźniki, wyłączniki samoczynne i różnicowoprądowe co najmniej 5 % od
ilości przewidzianej w projekcie dla każdego typu/odmiany

-

Zestaw drobnych części zamiennych do UPS’a (bezpieczniki, itd.) - Zestaw drobnych
części zamiennych do falowników (bezpieczniki, itd.).

-

Zestaw części zamiennych do agregatów prądotwórczych.
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XII. 5.8

Szkolenie personelu

Należy przeprowadzić szkolenie personelu ruchowego Zamawiającego w zakresie
eksploatacji zainstalowanych urządzeń. Dotyczy to zwłaszcza bardziej skomplikowanych
urządzeń jak UPS, falowniki, itd.

XII. 6

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

XII. 6.1

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w
trybie określonym w rozdziale „Wymagania Podstawowe‖.

XII. 6.2

Szczegółowe zasady kontroli robót.

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań
Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż
w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

XII. 6.2.1

Badanie jakości robót w czasie budowy

Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych należy sprawdzić:
- oznaczenia kabla,
- głębokość jego ułożenia,
- grubości poszczególnych warstw w wykopie,
- ułożenie folii w wykopie.
Szczególną uwagę należy zwrócić przed zasypaniem na jakość wykonania przepustów i
odległości przy zbliżeniach.
Przed zasypaniem kanalizacji kablowej należy wykonać jej pomiary geodezyjne oraz
sprawdzić:
- głębokość kanalizacji rurowej i studzienek,
- spadki kanalizacji,
- zachowanie wymaganych odległości pomiędzy warstwami rur,
- zamocowanie drabinek i półek w studzienkach kablowych,
- dopasowanie i brak ubytków bądź pęknięć elementów betonowych.
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XII. 6.2.2 Badania i pomiary linii kablowych niskiego napięcia ułożonych
w ziemi
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:
- prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach
osłonowych oraz w uchwytach na tynku,
- zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i
przewodów,
- sposób wyprowadzenia kabli do przepustów,
- jakość montażu i kompletność osprzętu kablowego
- jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych,
- oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
- zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami,
- rezystancję izolacji,
- ciągłość żył linii kablowej.

XII. 6.2.3

Badania i pomiary elementów oświetlenia terenu

Po wykonaniu robót należy sprawdzić:
- poprawność montażu elementów słupów tj.: płyt stopowych, ustojów, fundamentów,
- poprawność montażu tabliczek bezpiecznikowych, wysięgników i opraw
oświetleniowych,
- pionowość ustawienia słupów, typy słupów,
- jakość połączeń kabli zasilających,
- prawidłowość połączeń przewodów uziemiających,
- badanie funkcjonalności automatyki załączania oświetlenia,
- sprawdzenie załączenia ręcznego oświetlenia,
- wartość rezystancji uziemienia słupów,
- konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych,
- pomiar izolacji i ciągłości kabli zasilających i przewodów doprowadzających do oprawy,
- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej słupów i opraw,
- pomiar średniego natężenia oświetlenia,
- elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji.
Pomiar natężenia oświetlenia należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godziny od
włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin.
Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i
jakichkolwiek obiektów mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy
przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła,
śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o
zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali
na danym zakresie.
Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w
urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie
umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary przeprowadzać dla punktów jezdni zgodnie z PN-76/E-02032.
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XII. 7

OBMIAR ROBÓT

Roboty elektryczne związane z montażem stacji i układaniem wewnętrznych instalacji
elektrycznych, realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie
obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania montażu stacji i układania wewnętrznych instalacji
elektrycznych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie
podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla montażu stacji i układania wewnętrznych instalacji elektrycznych nie wprowadzono w
kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

XII. 8

PRZEJĘCIE ROBÓT

XII. 8.1

Warunki ogólne

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe "
pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU) Gotowość do odbioru
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

XII. 8.2

Warunki szczegółowe

Roboty związane z montażem stacji i układaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych
należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WW 00.00
„Wymagania Podstawowe” pkt 8.2.

XII. 9

PODSTAWA PŁATNOŚCI

XII. 9.1

Ustalenia ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt.
9. Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty elektryczne związane z
montażem stacji i układaniem zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych. Cena
wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową
Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót elektrycznych
związanych z montażem stacji i wykonaniem zewnętrznych i wewnętrznych instalacji
elektrycznych oraz innych robót związanych z nimi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
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XII. 9.2

Cena składowa wykonania robót.

Cena składowa wykonania robót elektrycznych związanych z montażem stacji i układaniem
wewnętrznych instalacji elektrycznych określonych w Kontrakcie obejmuje:
-

dla wszystkich niżej wymienionych robót zasadniczych zakup i dostarczenie materiałów,
sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

-

roboty zasadnicze:
o Wykonanie instalacji kablowych do urządzeń technologicznych, w tym: montaż korytek
kablowych, montaż rurek ochronnych i listew, układanie kabli i przewodów siłowych,
sterowniczych i pomiarowych,
o Wykonanie kompletnych (z osprzętem) instalacji elektrycznych, wewnętrznych
ogólnego przeznaczenia, w tym: montaż instalacji zasilającej oświetlenie ogólne i
ewakuacyjne, montaż instalacji zasilającej obwody gniazd jedno- i trójfazowych,
układanie kabli teletransmisyjnych i pomiarowych, wykonanie instalacji telefonicznej,
montaż korytek i listew kablowych, układanie przewodów pod tynkiem,
o Wykonanie instalacji ochronnych całego obiektu, w tym: instalacji przeciwporażeniowej
i wyrównawczej, instalacji odgromowej obiektu, instalacji uziemiającej, systemu
ochrony przeciwprzepięciowej,
o Montaż głównej rozdzielnicy siłowej, w tym: montaż innych obiektowych rozdzielnic
siłowych, montaż skrzynek przyłączeniowych, montaż skrzynek sterowniczych, o
Montaż opraw oświetlenia wewnętrznego ogólnego i ewakuacyjnego,

-

montaż i zakup osprzętu instalacyjnego(rozgałęźniki, łączniki, gniazda, puszki, tablice
wnękowe itp.),

-

wszelkie prace związane z układaniem kabli w tynku, rurach osłonowych i korytkach
kablowych,

-

wszelkie prace pomocnicze związane z układaniem korytek kablowych, wykonanie
konstrukcji wsporczych, drabinek i podciągów dla wszystkich instalacji,

-

prace i nakłady związane z ułożeniem kabli i przewodów producenta,

-

prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub przesunięciem istniejących
rozdzielni i odcinków kablowych,

-

prace związane z uszczelnianiem otworów przepustowych,

-

oznakowanie kabli w korytkach oraz oznakowanie trasy linii kablowej,

-

zarobienie końcówek kablowych,

-

podłączenie i mocowanie kabli,

-

wszelkie prace związane z montażem i posadowieniem szaf i skrzynek siłowych oraz

-

sterowniczych,

-

wykonanie określonych w postanowieniach kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń
robót.,

-

wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie terenu budowy po
robotach.
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XII. 10

PRZEPISY ZWIĄZANE

1. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

2. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
3. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
4. PN-55/E-05021

Urządzenia

elektroenergetyczne.

Wyznaczanie

obciążalności

przewodów i kabli

5. PN-60/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
6. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
7. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.
8. ZN 95/TP SA – 011/T Kanalizacja kablowa.
9. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

10. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.
11. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.
12. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

13. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi,
pęczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i
opancerzone z osłoną polietylenową lub polwinitową.

14. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi,
pęczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania.

15. BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne
wymagania i badania.

16. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
17. WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wiązkami parowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i powłoce ołowianej.

18. PN-76/D-79353 Bębny kablowe.
19. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

20. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

21. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne
wymagania i badania. Ochrona metalowych części podziemnych.

22. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
23. PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
24. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania
25. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne.
Wymagania i badania

26. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
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27. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub
cyframi.

28. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

29. PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne
na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

30. PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji
i urządzeń. Wymagania.
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach
niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.

31. PN-IEC 664-1

32. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące
zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu

33. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania
34. PN-86/E-05003/01-03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
35. PN-IEC 364 -4-481 i 364 –703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
36. PN-IEC 60364 –3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
37. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
38. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne.
39. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

40. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna
odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21
z 1969 r.

41. Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej.
42. Rozporządzenie Ministra Przemysłu

z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

43. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym
przez polskie prawodawstwo.
Inne przepisy:
Techniczne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych, część V Instalacje elektryczne.
Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych.
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XIII

WW 11.00: AKPiA z systemem sterowania i wizualizacji

XIII. 1

WSTĘP

XIII. 1.1

Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
prac związanych z AKPiA oraz z systemem sterowania i wizualizacji dla zadania: Budowa
Zbiornika Magazynowego Wody Uzdatnionej oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowości Brzyków, gm. Widawa.
Zakres stosowania WW
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w
Programie
Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.

XIII. 1.2

Zakres Robót objętych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania prac związanych z AKPiA oraz z systemem
sterowania i wizualizacji obejmuje:

XIII. 1.2.1 Roboty montażowe AKPiA:
-

-

-

montaż i wyposażenie kompletnych szaf AKPiA z modułami we/wy – oddalonymi,
sterownika PLC przyporządkowanych obiektom technologicznym
montaż i wyposażenie układów do pomiaru wielkości fizycznych na obiektach
technologicznych, tj.: w napowietrzalni, pompowni II° - woda na filtry, zbiorników wody
uzdatnionej, chlorowni -z podchlorynem sodu ,filtrowni, pompowni III°- woda do sieci
miejskiej,
montaż i wyposażenie układów do pomiaru wielkości chemicznych (analiza chemiczna
wody) na obiektach technologicznych tj.: pompowni III°, i w rurociągach zasilających
zbiorniki wody uzdatnionej
testowanie funkcjonalności układów pomiarowych.

XIII. 1.2.2 Roboty montażowe związane z systemem sterowania i wizualizacji:
-

wyposażenie centralnej dyspozytorni w stację dyspozytorską, montaż i wyposażenie
centralnej dyspozytorni w tablicę synoptyczną
montaż i wyposażenie centralnej dyspozytorni w szafę AKPiA ze sterownikiem
(redundantnym) PLC.
montaż i wyposażenie szaf sterownikowych (AKPiA) w obiektach tj.: filtrowni,
pompowni
(szafy z oddalonymi we/wy sterownika PLC)
montaż i wyposażenie rozdzielni elektrycznej w analizator sieciowy parametrów
elektrycznych
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XIII. 1.2.3 Prace uruchomieniowe systemem sterowania i wizualizacji:
-

dostawa kompletnego zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem wizualizacji
i systemem operacyjnym
wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania użytkowego
(aplikacyjnego) stacji operatorskiej w centralnej dyspozytorni
wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania użytkowego
(aplikacyjnego) paneli wizualizacji w szafach AKPiA-obiektowych
dostawa, wykonanie i uruchomienie oprogramowania użytkowego sterownika PLC
testowanie funkcjonalności systemu sterowania i wizualizacji (SCADA)

XIII. 1.2.4 Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających:
-

próby pomontażowe wykonanych instalacji
dokładność układów pomiarowych,
poprawność działania elementów systemu sterowania i wizualizacji
udział w próbach funkcjonalnych „na gorąco”
udział w rozruchu technologicznym

XIII. 1.2.5 Szkolenie i dokumentacja powykonawcza
-

szkolenie personelu ruchowego i inżynierskiego w zakresie obsługi i konserwacji
wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej AKPiA i monitoringu
zakresie projektu i oprogramowania .

XIII. 1.3

w

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WW 00.00
„Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4.
Ponadto:
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) – przeznaczona jest do przyłączania do uziomu
przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów
uziemień roboczych, jeśli one występują.
Odgromnik – zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem
ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.
Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej
przed przepięciami.
Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i
części przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów,
Przetwornik sygnału – urządzenie elektroniczne zmieniające pierwotny sygnał pochodzący
z sensora bezpośrednio mierzącego określoną wielkość (czujnik, sonda,
głowica pomiarowa itp.), na standardowy sygnał (napięciowy, prądowy,
częstotliwościowy itp.).
Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem.
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Przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów. Stacja
dyspozytorska - stacja operatorska mająca najwyższy priorytet w
uprawnieniach związanych z zarządzaniem systemem sieci,
Tablice rozdzielcze i sterownicze – tablice wyposażone w urządzenia do włączania w
obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji:
zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie.
Terminal operatorski - stanowisko wyposażone w wyświetlacz jedno lub wielolinijkowy
pracujące w sieci, realizujące zbieranie danych z obiektu, wyświetlanie
wybranych wskazań, obsługę komunikatów i przesyłanie danych do centralnej
stacji dyspozytorskiej,
Urządzenie przenośne – urządzenie, które podczas użytkowania jest przemieszczane lub
może być przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu użytkownika.
Urządzenie stacjonarne – urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, mające taką masę, że
nie może być łatwo przemieszczane.
Uziom – przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i tworzący
połączenie przewodzące z ziemią.
Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) – obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą.
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne
urządzenia przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od
strony zasilania.

XIII. 1.4

Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe".

XIII. 2

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania
Podstawowe” pkt. 2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Aparatura i
urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.
Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót będących
tematem niniejszej specyfikacji są:
- analizator parametrów sieci elektrycznej,
- czujniki do pomiaru wielkości fizycznych,
- czujniki do pomiaru wielkości chemicznych,
- drukarka atramentowa kolorowa,
- główna szyna wyrównawcza,
- kable specjalistyczne sterownika kable,
- linki i przewody krosowe,
- karty wejściowe sterownika,
- karty wyjściowe sterownika,
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-

kaseta sterownika standardowa,
panele wizualizacji (operatorski )
komputer
korytka wewnętrzne szafowe,
lampki sygnalizacyjne,
listwy zaciskowe (gwarantujące zachowanie poprawnego połączenia przez długi

okres czasu)
-

łączniki tablicowe,
moduł sterownika analogowy wejściowy,
moduł sterownika analogowy wyjściowy,
monitor,
ochronnik przepięciowy (klasy C )
ograniczniki przepięć na napięcia: 24V, 5V,
oprogramowanie narzędziowe graficzne – operatorskie,
oprogramowanie użytkowe zestawu dyspozytorskiego,
oprogramowanie użytkowe sterownika,
przekaźniki pomocnicze (z diodą sygnalizacyjną)
przycisk bezpieczeństwa (stop )
przycisk wyłącznika głównego,
sterownik – jednostka centralna CPU z portami wejścia/wyjścia
styczniki napędów,
szafy wolnostojące zestaw z wentylacją konwekcyjną,
wazelina techniczna,
wyłącznik główny,
wyłączniki samoczynne ( bezpieczniki ) z sygnalizacją zadziałania
wyłączniki przeciwporażeniowe 30mA.

XIII. 3

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt.
3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystępujący do wykonania prac związanych z AKPiA oraz z systemem
sterowania i wizualizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:
- przyczepa do przewożenia kabli,
- samochód z wysięgnikiem koszowym,
- żuraw samochodowy,
- spawarka transformatorowa do 500A,
- rusztowanie wewnętrzne rurowe,
- drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne.
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XIII. 4

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt.
4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi we wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać
transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości
zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz
składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności
urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się
lub przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed
uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem
formalnym jak i rzeczowym.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą
usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, następujące
środki transportu:
- ciągnik kołowy (1),
- samochód samowyładowczy do 5Mg,
- samochód skrzyniowy do 5Mg,
- samochód dostawczy do 0,9Mg (1),
- środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu.

XIII. 5

WYKONANIE ROBÓT

XIII. 5.1

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania
Podstawowe” pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z
wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Roboty wykończeniowe powinny zapewnić estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny
obiektu oraz łatwe utrzymanie go w czystości. Kolorystyka zewnętrzna powinna harmonizować
z otoczeniem i winna być uzgodniona z Inżynierem.

XIII. 5.2

Montaż i uruchomienie aparatury obiektowej.

W układzie technologicznym obiektu należy, według zatwierdzonego projektu, zamontować i
uruchomić układy do pomiaru wielkości fizycznych i chemicznych. Układy te należy montować
ściśle przestrzegając wymagań zawartych w zatwierdzonym projekcie oraz zasad określonych
w instrukcjach i dokumentacjach DTR tych urządzeń. Należy zapewnić możliwość szybkiego
dostępu do układów pomiarowych w celach serwisowych, jednocześnie lokalizacja tych
urządzeń nie może powodować przypadkowych ich uszkodzeń (sąsiedztwo przejść lub
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traktów komunikacyjnych). Wszystkie układy pomiarowe powinny być trwale oznakowane wg
symboli wynikających ze schematów dokumentacji technicznej.

Aparatura obiektowa powinna spełnić następujące wymagania:

XIII. 5.2.1 Przepływomierze
Podstawowe pomiary przepływu w ramach modernizacji powinny być prowadzone w oparciu
o przepływomierze elektromagnetyczne o następujących parametrach:
• Przetworniki inteligentne z protokółem RS 485/MODBUS
• Dokładność pomiaru +/- 0,5% wartości mierzonej Sprawdzona jakość i niezawodność
• Długości zabudowy zgodne z ISO.
• Dwa liczniki – kasowalny i niekasowalny.
• Przepływomierz wyposażony w cztery elektrody: pomiarowe, odniesienia i detekcji
pustego rurociągu.
Możliwość czyszczenia elektrod dla mediów obrastających, z regulowanym czasem
czyszczenie od 2 do 30 sekund.
Solidna obudowa obiektowa IP 67 (68)
Nieulotne pamięci parametrów czujnika i przetwornika.
Pełna autodetekcja elektroniki.

XIII. 5.2.2 Analizatory sieci
Analizatory sieci powinny spełniać następujące wymagania:
• Pomiar w sieciach 1 i 3 fazowych, z zerem lub bez, w układach pośrednich,
pół-pośrednich i bezpośrednich
• Dwa zakresy napięciowe - programowane: 150V i 500V
• Dwa zakresy prądowe: 1A i 5A – wybór z programu!!!
• Napięcie zasilania: o Wysokie: 90 do 270V AC i 88 do 350V DC o Niskie: 20 do 53V AC
i 20 do 75V DC Czas cyklu pomiarowego: 55ms, niezależnie od typu sieci
• Typ sieci pomiarowej programowany
• Wyjście RS485/Modbus
• Programowany z klawiatury lub z komputera PC.

XIII. 5.2.3 Analizatory wartości fizykochemicznych
Analizatory wielkości fizykochemicznych takich jak pH/Redox, rozpuszczony tlen powinny
spełniać następujące wymagania:
• Integracja z systemami kontroli jakości.
• Sprawdzona jakość i niezawodność
• Interfejsy komunikacyjne do głównych systemów sterowania i diagnostyki Modbus
• Pełna autodetekcja elektroniki i czujnika. konfiguracja analizatora powinna być możliwa
z dwóch źródeł, systemu zarządzania aparaturą obiektową oraz układu klawiszy na
wyświetlaczu.
• Zasilanie ~230V/50 Hz,
Stopień ochrony IP65
• Czujniki cyfrowe
• Indukcyjne połączenie z przetwornikiem
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XIII. 5.2.4 Przetworniki pomiarowe poziomu
Należy zastosować ultradźwiękowe przetworniki poziomu :
- z wyświetlaczem lokalnym zalecane przetworniki zasilane napięciem 24V/DC
- sygnał wyjściowy cyfrowy wg protokołu Modbus
- stopień ochrony obudowy IP 67
- błąd podstawowy 0,20% wartości mierzonej

XIII. 5.2.5 Przetworniki pomiarowe ciśnienia i różnicy ciśnień
Wymagania stawiane przetwornikom pomiarowym ciśnienia i różnicy ciśnień:
- Sprawdzona jakość i niezawodność.
- Kalibracja i konfiguracja za pomocą interfejsu Modbus
- Błąd podstawowy 0,20% wartości mierzonej
- Stabilność dwuletnia na poziomie ±0,1%.
- Dopuszczalne ciśnienie statyczne i przeciążenia na poziomie 10MPa bez uszkodzenia
przetwornika.
- Konstrukcja modularna umożliwiająca wymianę części elektronicznych i mechanicznych
oraz zapewnia kompatybilność ze starszymi i nowszymi modelami.
- Konfiguracja przetwornika powinna być możliwa z dwóch źródeł, systemu zarządzania
aparaturą obiektową i bezpłatnego oprogramowania dostarczanego wraz z urządzeniem.

XIII. 5.2.6 Falowniki
Oferowane falowniki powinny być wyposażone:
• W protokół komunikacyjny Modbus, zapewniający komunikację i diagnostykę
urządzenia.
• Wbudowany wewnętrzny, obiektowy regulator PID
• Sterowanie zgodne z bezczujnikową, rzeczywistą orientacją wektora pola.
• Sterownia w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego.
• Praca w otwartej pętli ze 100% momentu obrotowego już dla 1Hz.
• Wysoka niezawodność i nowoczesna technologia.
• Statyczna i dynamiczna funkcja automatycznego strojenia napędu.
• Oprogramowanie sterująco - monitorujące.

XIII. 5.2.7 Zawory regulacyjne, przepustnice
Zawory regulacyjne, przepustnice regulacyjne i siłowniki powinny spełniać następujące
wymagania:
Zawory regulacyjne-membranowe z napędem pneumatycznym Przepustnice: zamknij/Otwórz
z napędem pneumatycznym Wyłączniki krańcowe urządzeń powinny być wiroprądowe.
Napędy są wykonane z wysokoprocentowych stopów aluminium, co gwarantuje wysoką
odporność na korozję.
Kompaktowy mechanizm zębatkowy.
Dostępność w wersjach jednostronnego lub dwustronnego działania.
Elementy przyłączeniowe zaworów oraz sygnalizatorów położenia spełniają normę NAMUR
(VDI/VDE 3845).
Połączenia kołnierzy są zgodne z normą ISO 5211.
Wał wyposażony we wkładkę sprzęgła, gdzie może być bezpośrednio zainstalowany.
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XIII. 5.3
Wymagania ogólne dotyczące systemu sterowania i wizualizacji
AKPiA.
Należy zastosować automatykę procesu technologicznego w oparciu o sterownik PLC
mikroprocesorowy z oddalonymi WE/WY komunikujący się z oddalonymi WE/WY wg protokołu
Modbus, transmisja kablowa-światłowód. Do zakresu kompletnego wykonania wchodzą:
- zatwierdzony projekt,
- dostawa aparatury, urządzeń i oprogramowania,
- montaż aparatury, urządzeń,
- podłączenie wszystkich sygnałów pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych,
- zainstalowanie oprogramowania,
- uruchomienie systemu,
- szkolenie załogi użytkownika.

XIII. 5.3.1 Kryteria oceny systemu
Proponuje się następujące kryteria wyboru systemu sterowania.
Pozycja firmy oferującej systemy na rynku (dostępny serwis na rynku polskim) Referencje
w zakresie systemów podobnej wielkości
Pewność / niezawodność działania systemu. Cena / warunki finansowe.
Całkowity koszt posiadania urządzeń, uwzględniający oszczędności w produkcji, zużywalność
części, czas gwarancji itp.
Wspólna baza danych dla wizualizacji i prowadzenia procesu sterowania.
System sterowania powinien być dostarczony kompletny (wraz z szafami systemowymi) i
oprogramowany przez jego producenta. Diagnostyka aparatury polowej.
Wykorzystanie standardów:
- system operacyjny – Windows XP,
- komunikacja polowa – Modbus
- komunikacja sieci (sterownik PLC-kompute)- Ethernet TCP/IP,
- możliwość współpracy z programami zewnętrznymi – Excel, SAP,
- historyzowanie.
Zabezpieczenie kontrolerów przed utratą oprogramowania użytkowego w postaci pamięci
nieulotnej (np. pamięć Flash).
Łatwość tworzenia oprogramowania aplikacyjnego / łatwość dokonywania zmian.
Bogate możliwości / funkcje systemu
Łatwość rozbudowy
Możliwość rozbudowy systemu (dołożenia modułów, zmiany konfiguracji) bez przerywania
sterowania procesem
Możliwość współpracy z innymi systemami na obiekcie
Zaawansowane funkcje dodatkowe (diagnostyka aparatury obiektowej, strojenie regulatorów,
logika rozmyta i inne standardy sterowań zaawansowanych dostępne w cenie systemu).
Koszty całkowite inwestycji / koszty eksploatacji
Standaryzacja sprzętu
Dopasowanie do potrzeb technologii.
Po wprowadzeniu wagi poszczególnych pozycji zależnych od indywidualnych preferencji
użytkownika wybór systemu może być znacznie ułatwiony.
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XIII. 5.3.2 System sterowania powinien umożliwić:
-

-

obserwację wszystkich mierzonych parametrów procesu technologicznego na ekranie
monitora,
kolorowego zlokalizowanego w głównej dyspozytorni,
sygnalizację pracy i awarii urządzeń na ekranie monitora stanowiska operatorskiego,
regulację wybranych parametrów z możliwością wprowadzania przez operatora zmiany
nastaw po wprowadzeniu indywidualnego hasła operatora,
przyjmowanie informacji o stanach urządzeń technologicznych i wskazywanie na ekranie
monitora,
zdalne z dyspozytorni (z klawiatury i myszką) sterowanie wybranymi urządzeniami
technologicznymi,
prowadzenie statystyk, trendów i bilansów, protokołowanie zdarzeń procesowych ze
szczególnym uwzględnieniem sytuacji awaryjnych,
wykonanie graficzno - tekstowych wykresów przebiegów zmian procesowych wielkości
fizycznych,
drukowanie raportów, protokołów, danych archiwizowanych w wyznaczonych przedziałach
czasowych,
konfigurowanie przez operatora dynamicznych schematów synoptycznych i systemów
protokołowania i wydruków.
zliczanie czasów pracy napędów i urządzeń
wizualizację procesu technologicznego na ekranie monitora w centralnej dyspozytorni
wizualizację procesu technologicznego na ekranie panela w szafie AKPiA (obiektowej )
zliczanie zużycia energii elektrycznej,
możliwość wprowadzania do pamięci zużycia chemikaliów (z klawiatury).

XIII. 5.3.3 Kompletność systemu komputerowego:
Zestaw komputerowy dyspozytorski powinien być określony w zatwierdzonym projekcie
AKPiA – sterowania i monitoringu (SCADA) , posiadać licencyjne oprogramowanie
z indywidualnym kluczem dla konkretnego użytkownika, a oferent powinien dostarczyć:
- dokumentację techniczną systemu obejmującą schematy połączeń oraz instrukcje
obsługi, serwisu i napraw w języku polskim,
- wszystkie kable połączeniowe,
- wykaz części zapasowych z numeracją kodową producenta,
- części zapasowe zalecane przez producenta,
- podstawowy zestaw naprawczy.

XIII. 5.3.4 Montaż i uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji obiektów:
Głównym założeniem układu automatyki i sterowania jest zapewnienie prawidłowej pracy
instalacji technologicznej, oraz przekazywanie do głównej dyspozytorni sygnałów o awariach
urządzeń oraz informacji na temat pracy lub postoju instalacji.
System powinien zapewniać możliwość monitorowania i nadzorowania pracy instalacji za
pomocą istniejącego komputera nadrzędnego i paneli wizualizacji w szafach AKPiA
(obiektowych ) . Ponadto należy wyposażyć obiekt w systemy alarmowe ostrzegające przed
przekroczeniem dozwolonych, granicznych poziomów wielkości określonych w zatwierdzonym
projekcie AKPiA. W miejscach szczególnych, dla umożliwienia wizualnej kontroli przebiegu
procesu instalacja technologiczna powinna być wyposażona w system kamer video
pozwalających na nadzór newralgicznych punktów tej instalacji.
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W polach odpływowych rozdzielni NN w stacji transformatorowej należy zainstalować
analizatory sieciowe, z których sygnały będą przekazywane do centralnej dyspozytorni.
Nowy obiekt wyposażyć należy w instalację telekomunikacją obejmującą co najmniej łącze do
modemu telefonicznego umożliwiającego połączenie internetowe z serwisantem.

XIII. 5.3.5 Zalecenia związane z modyfikacją istniejącego systemu:
Nowe układy sterownia należy zintegrować z automatyką obiektów istniejących (pompownia
III0)w zakresie niezbędnym dla współpracy tych zespołów. Całość wyposażenia, urządzeń
oraz aparatura kontrolno pomiarowa pełniące podobne funkcje powinny być jednego typu i
marki oraz w pełni zamienne między sobą. Odnosi się to w szczególności do silników, układów
przeniesienia napędu, AKP, komponentów elektrycznych i automatyki, zaworów i
przekaźników.
Poprzez przystosowanie oprogramowania istniejącego sterownika nadrzędnego i aktualizację
jego oprogramowania należy do sytemu AKPiA przekazać sygnały z wybranych układów
pomiarowych nowego obiektu.

XIII. 5.4

Wymagania szczegółowe dotyczące systemu sterowania
i wizualizacji AKPiA.

XIII. 5.4.1 Sieć komunikacyjna
• Sieć komunikacyjna systemu powinna opierać się o ogólnie akceptowany standard
Modbus ( sterownik PLC z oddalonymi WE/WY ), Ethernet z protokołem
TCP/IP(komputer sterownik PLC ), z możliwością jej redundancji.
• Jako medium komunikacyjne musi istnieć możliwość zastosowania zarówno
standardowych przewodów jak i kabli optycznych
• Minimalna szybkość transmisji 10MB/sek., preferowana 100MB/s

XIII. 5.4.2 Oprogramowanie
• Użytkownik powinien posiadać całkowity i nieograniczony dostęp do wszystkich narzędzi
konfiguracyjnych systemu, umożliwiający dowolną modyfikację oprogramowania
użytkowego we własnym zakresie w dowolnym, dogodnym dla użytkownika czasie
• Bardzo ważnym kryterium będzie jedna baza danych dla wizualizacji i prowadzenia
procesu sterowania
• Dla zapewnienia łatwości programowania i zminimalizowania kosztów szkoleń preferuje
się narzędzia inżynierskie w postaci graficznych języków programowania zgodnymi ze
standardem IEC61131-3 ( dawniej IEC1133-3)
• Tworzenie oraz modyfikacja oprogramowania użytkowego powinny być możliwe do
wykonania w trybie off oraz on-line, przy pracującym obiekcie

XIII. 5.4.3 Stacje operatorskie
Stacje robocze, inżynierskie i operatorskie powinny być zbudowane na bazie wysokiej klasy
komputerze typu PC z systemem operacyjnym WindowsXP i sterowniku
mikroprocesorowym PLC oraz paneli wizualizacji (graficznych-kolorowych)
System powinien mieć w swojej strukturze stację inżynierską (sterownik PLC) na której
dostępne będą w dowolnej chwili wszystkie narzędzia programowe (konfiguracyjne)
umożliwiające wykonanie oraz modyfikację oprogramowania użytkowego
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Stacja operatorska pracuje jako stacja autonomiczna tzn. funkcjonalnie nie jest zależna od
innych stacji roboczych.
Struktura połączeń funkcjonalnych wszystkich stacji nie powinna być realizowana w oparciu
o technikę klient / serwer, a wszystkie stacje operatorskie w systemie powinny mieć
niezależny, równorzędny dostęp do kontrolerów
Wymagane będą rozwiązania z możliwością automatycznego pełnego startu systemu po
załączeniu zasilania
Dla

potrzeb sterowania wymagana jest (1) stacja operatorska-dyspozytorska,
dwumonitorowa wyposażona w monitory LCD 21‖, oraz jedna (2) stacje inżynierskie
wyposażone w panele wizualizacji 10‖. Na dostarczony sprzęt komputerowy wymagana
jest 36 miesięczna gwarancja producenta wraz z 24h reakcją serwisu.

XIII. 5.4.4 Interfejs operatora
• System powinien posiadać oprogramowanie obsługujące typowy pulpit operatorski,
składający się z synoptyk obiektowych, obsługi alarmów i narzędzi obsługi danych
historycznych
• Preferowane będą rozwiązania, w których działania operatorskie będą realizowane
poprzez standardowe dostępne w systemie typowe obrazy graficzne stacyjek
analogowych i dyskretnych
• Interfejs operatora powinien zapewniać proste i intuicyjne korzystanie ze wszystkich
dostępnych narzędzi i funkcji.

XIII. 5.4.5 Zarządzanie alarmami
• System powinien umożliwiać generowanie i wszechstronną obsługę alarmów
procesowych i systemowych
• Wymagane jest takie zarządzanie alarmami, aby nawet w przypadku wystąpienia
wyjątkowo dużej ilości alarmów możliwa była ich sprawna obsługa, a żaden alarm nie
został przeoczony
• System powinien zapisywać w kronice zdarzeń wszystkie alarmy, działania operatorskie,
oraz inne zdarzenia w postaci tzw. rekordu ze stemplem czasowym. Utworzony zbiór
powinien zawierać nie mniej niż 100‘000 rekordów z możliwością przeglądania go z
dowolnie określonymi filtrami
• Preferowane będą rozwiązania, które umożliwiają przyporządkowanie wybranych
alarmów do określonych stacji operatorskich.

XIII. 5.4.6 Archiwizacja danych
• Preferowane będzie rozwiązanie archiwizowania wybranych zmiennych procesowych w
zbiorach na dysku w standardzie systemu historyzacji producenta
• Wyświetlanie w postaci wykresów lub tabelarycznie, przebiegów czasowych wybranych
zmiennych odczytywanych w czasie rzeczywistym lub z archiwizowanych zbiorów
• Analiza danych historycznych przedstawionych na wykresach może być
przeprowadzona dla dowolnych skalowanych horyzontów czasowych
• System powinien umożliwiać wprowadzanie (export) do arkusza kalkulacyjnego Excel
dowolnych bieżących wartości z systemu lub pobranych ze zbiorów archiwizowanych, w
celu dalszej ich obróbki.
Ilość archiwizowanych informacji ograniczona jest tylko wielkością
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XIII. 5.4.7 Kontrolery (Procesory systemu)
• Kontrolery z przynależnymi modułami we/wy mogą być dowolnie rozlokowane na
obiekcie, z zachowaniem wymogów odległościowych standardu sieci .
• Kontrolery powinny przechowywać oprogramowanie użytkowe (konfigurację) w pamięci
typu Flash, (która nie traci zawartości przy zaniku zasilania).
• Preferowane będą rozwiązania, w których dołączone w ramach rozbudowy systemu
nowe kontrolery, zostają automatycznie rozpoznane, zaadresowane i uruchomione
przez system.

XIII. 5.4.8 Karty we/wy
• Dla uproszczenia montażu i ograniczenia kosztów preferowane będą systemy, w których
poszczególne typy modułów mogą być zainstalowane w dowolnej kolejności i
konfiguracji na panelach montażowych.
• Możliwa wymiana / dodanie modułów w czasie pracy systemu bez wyłączania zasilania
i konieczności restartu (re-boot) systemu.
• Wszystkie typy modułów we/wy powinny posiadać układy separacji (optoizolacja)
systemu od obwodów obiektowych.
• Moduły we/wy powinny umożliwiać zasilanie od strony systemu obwodów pomiarowych,
sygnalizacji i sterowania.

XIII. 5.4.9 Szafy systemowe
• Szafy systemowe powinny być dostarczone przez producenta systemu
z zamontowanymi komponentami.
• Szafy powinny posiadać ramy boczne szkieletu posiadają otworowania do zamocowania
systemu szyn montażowych lub płyty montażowej.
• Drzwi standardowo wyposażone w zamek baskwilowy trzypunktowy z wkładką na klucz
patentowy oraz ramę wzmacniającą z otworami do mocowania kanałów kablowych,
wiązek kabli itp.
• Szafa powinna być ustawiona na cokole o wysokości 100 lub 200mm.
• Szafa powinna posiadać wentylator i oświetlenie.
• Drzwi, osłony oraz zaślepki pełne płyty górnej szkieletu powinny posiadać wylewane
uszczelki z pianki poliuretanowej.
• Konstrukcja poszczególnych elementów składowych szafy powinna umożliwiać
wykonanie połączeń uziemiających.
• Szafy systemowe powinny być wyposażone w dwa zasilacze systemowe oddzielnie dla
potrzeb systemu sterowania, oddzielnie dla potrzeb obiektu.
• Wszelkie wejścia i wyjścia cyfrowe systemu powinny być wyposażone w przekaźniki
24VDC, umieszczone w szafie systemowej

XIII. 5.4.10 System UPS
System sterowania powinien być wyposażony we własny autonomiczny UPS
bezprzerwowy, zapewniający poprawną pracę systemu sterowania i aparatury
pomiarowej przez 30 minut od zaniku zasilania.
UPS powinien być połączony z DCS modułem komunikacyjnym sygnalizującym jego
pracę.
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XIII. 5.5

Proponowana topologia systemu.

XIII. 5.5.1 Obiekty
• Zbieranie sygnałów pomiarowych powinno się odbywać w 3 szafkach obiektowych z
modułami rozproszonymi i jednej szafie systemowej z systemem sterowania.
• Komunikacja pomiędzy obiektami powinna być oparta o Modbus, a między sterownikiem
PLC i komputerem po Ethernet z protokołem TCP/IP, z możliwością jej redundancji
• Jako medium komunikacyjne musi istnieć możliwość zastosowania zarówno
standardowych przewodów jak i kabli optycznych.

XIII. 5.5.2 Komponenty
• Do budowy sieci na bazie światłowodów należy użyć redundantnych konwerterów.
• Przewody optyczne powinny być klasy, co najmniej 4G.
• Wszelkie połączenia komunikacyjne prowadzone na zewnątrz budynków muszą być
prowadzone za pomocą światłowodów

XIII. 6

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

XIII. 6.1

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w
trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.

XIII. 6.2

Szczegółowe zasady kontroli robót

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań
Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż
w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

XIII. 6.2.1 Sprawdzenie poprawności montażu i wyposażenia
aparatury obiektowej.
Po zmontowaniu układów pomiarowych należy sprawdzić:
- kompletność dostawy, sprawdzenie dodatkowego wyposażenia,
- zgodność konfiguracji układu z wymaganiami zatwierdzonego projektu,
- poprawność montażu i sprawdzenie zabezpieczeń układu zgodnie z DTR,
- funkcjonalność poszczególnych podzespołów układu,
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-

poprawność i dokładność wskazań wielkości mierzonych (symulacje za pomocą
zadajników prądu lub napięcia, testerów lub wzorców fizykochemicznych),
komunikację lub przekazywanie sygnału pomiarowego do układu sterowania,
reakcję układu regulacji na zmianę wielkości mierzonej,
reakcję całego układu sterowania podczas procesu regulacji (realizacja blokad,
sygnalizacji przekroczeń wielkości progowych itp.),
opisy przewodów i gniazd wyjścia/wejścia zestawu pomiarowego.

XIII. 6.2.2 Sprawdzenie poprawności montażu sterownikowej stacji obiektowej.
Po zmontowaniu zestawu dyspozytorskiego należy sprawdzić:
- zgodność konfiguracji sterownika i urządzeń towarzyszących z wymaganiami
zatwierdzonego projektu,
- osadzenie kart sterownika w kasecie oraz innych podzespołów elektronicznych w szafie,
- jakość podłączenia kabli pomiarowych, teletransmisyjnych oraz gotowych,
specjalistycznych będących na wyposażeniu,
- funkcjonalność poszczególnych urządzeń składowych,
- komunikacja ze stacją dyspozytorską,
- reakcję stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napięcia),
- rozdzielność przewodu ochronnego PE , od neutralnego N,
- opisy gniazd wyjścia/wejścia zestawu,
- opisy elementów składowych szafy stacji,
- zgodność zastosowanych zabezpieczeń nadprądowych i przeciwprzepięciowych,
- zamknięcia i zabezpieczenia szaf ,
- jakość wprowadzenia przewodów.

XIII. 6.2.3 Sprawdzenie funkcjonalności systemu wizualizacji i sterowania.
Należy wykonać następujące badania testujące:
- sprawdzenie sieciowych łączy komunikacyjnych:
- sprawdzenie wszystkich elementów wizualizacji,
- sprawdzenie wszystkich elementów rejestracji i archiwizacji obrazu video,
- sprawdzenie formatów wydruków,
- sprawdzenie reakcji systemu na symulowane sytuacje ekstremalne.

XIII. 7

OBMIAR ROBÓT

Roboty elektryczne związane z wykonaniem i uruchomieniem AKPiA z systemem sterowania
i wizualizacji, realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie
obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania i uruchomienia AKPiA z systemem
sterowania i wizualizacji będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i
będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla wykonania i uruchomienia AKPiA z systemem sterowania i wizualizacji nie wprowadzono
w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

XIII. 8

PRZEJĘCIE ROBÓT

XIII. 8.1

Warunki ogólne

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe "
pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
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robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami
kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU)
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

XIII. 9

PODSTAWA PŁATNOŚCI

XIII. 9.1

Ustalenia ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”
pkt. 9. Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty elektryczne związane
z wykonaniem i uruchomieniem AKPiA z systemem sterowania i wizualizacji. Cena wykonania
tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu
Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót elektrycznych związanych z
wykonaniem i uruchomieniem AKPiA z systemem sterowania i wizualizacji oraz innych robót
związanych z nimi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną
jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i
badań.

XIII. 9.2

Cena składowa wykonania robót

Cena składowa wykonania robót elektrycznych związanych z wykonaniem i uruchomieniem
AKPiA z systemem sterowania i wizualizacji określonych w Kontrakcie obejmuje:
• dla wszystkich niżej wymienionych robót zasadniczych zakup i dostarczenie materiałów,
sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
• roboty zasadnicze:
✓ uruchomienie AKPiA z systemem sterowania i wizualizacji urządzeń
technologicznych i stacji transformatorowej, w tym: montaż i wyposażenie układów
pomiarowych, montaż i wyposażenie sterownikowej stacji operatorskiej i zestawów
sterowniczych, uruchomienie oprogramowania systemu automatyki i wizualizacji
stacji sterownikowej w tym video monitoringu z systemem rejestracji obrazu,
✓ montaż
tablicy
synoptycznej,
uruchomienie
wszelkiego
istniejącego
oprogramowania systemu sterowania i wizualizacji w stacji dyspozytorskiej,
• wstępne skonfigurowanie i przygotowanie wszelkich układów AKPiA,
• montaż wyposażenia układów pomiarowych,
• testowanie dokładności wskazań układów pomiarowych,
• testowanie funkcjonalności układów regulacji związanych z mierzonymi wielkościami,
• testowanie oprogramowania z symulacją określonych zdarzeń eksploatacyjnych, prace
programistyczne korygujące oprogramowanie, wynikające z wniosków podczas testów,
• szkolenie obsługi bezpośredniej i serwisowej służb utrzymania ruchu, wykonanie
określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu budowy po
robotach.

XIII. 10

PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów,
instalacji i urządzeń. Wymagania.
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2. PN-90/E-05023
lub cyframi.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami

3. PN-92/E-08106

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

4. PN-IEC 664-1
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach
niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.
5. PN-IEC 364 -4-481 i 364 –703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
6. PN-IEC 60364 –3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
7. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.
8. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona
przeciwporażeniowa.
9. PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed
prądem przetężeniowym.
10. PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed
przepięciami.
11. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego.
12. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i
przewody ochronne.
13. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia
odbiorcze.
14. PN-86/O-79100
Opakowania
transportowe.
mechaniczne. Wymagania i badania

Odporność

na

narażanie

15. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące
zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 16. PN -88/M-42000
Automatyka i pomiary przemysłowe. Terminologia
17. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
18. PN-89/M-42007.01 Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na schematach.
Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogólne
19. PN-EN 60654-1, 1996 Urządzenia do pomiarów
przemysłowymi. Warunki pracy. Warunki klimatyczne

i

sterowania

procesami

20. PN-EN 60654-2, 1996 Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami
przemysłowymi. Zasilanie
21. PN-EN 60654-3, 1996 Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami
przemysłowymi. Czynniki mechaniczne
22. PN-EN 61131-3, 1998 Sterowniki programowalne. Języki programowania
23. PN-IEC 1131-1, 1996 Sterowniki programowalne. Postanowienia ogólne
24. PN-IEC 1131-2, 1996 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczące
sprzętu.
25. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
26. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne.
27. Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej.
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28. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.
29. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)
30. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym
przez polskie prawodawstwo.
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XIV

WW 12.00: Zieleń

XIV. 1

WSTĘP

XIV. 1.1

Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z zielenią dla zadania: Budowa Zbiornika Magazynowego Wody Uzdatnionej
oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzyków,
gm. Widawa.
Zakres stosowania WW
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w
Programie
Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.

XIV. 1.2

Zakres Robót objętych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania trawników i nasadzeń obejmuje:
- Wykonanie trawników dywanowych,
- Wykonanie wycinek drzew i krzewów
- Wykonanie nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych.

XIV. 1.3

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖ p. 1.4.

XIV. 1.4

Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".

XIV. 2

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania
Podstawowe” p. 2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z
założeniami PZJ.

XIV. 2.1

Trawnik.

Materiałami niezbędnymi do wykonania trawnika są: żyzna ziemia, mieszanka traw oraz
nawozy mineralne. Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki
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traw w zależności od warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony
skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania.
Zaleca się stosowanie mieszanek traw o składzie:
czerwona kostrzewa rozłogowa 25 %
kostrzewa owcza

10 %

trawa łąkowa

15 %

życica rajgras

30%

biała koniczyna

10%

lucerna

10 %.

Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem
chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość
składników. Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu.

XIV. 2.2

Krzewy i drzewa ozdobne.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WW w
zakresie nasadzeń są: drzewa i krzewy jako materiał roślinny sadzeniowy.
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska,
forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego roku
powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, system korzeniowy powinien być zwarty i
prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych
powinny występować liczne korzenie drobne, u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew
i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,
pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, równomiernie rozmieszczone pędy
boczne korony drzewa, przewodnik wyraźnie prosty, blizny na przewodniku powinny być
dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II
wyborze u form naturalnych drzew, dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować
wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać aktualnym w Polsce normom (ilość
pędów, wysokość, bryła korzeniowa); wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż
dwa lata. Sadzonki starsze muszą być corocznie szkółkowane; drzewa do nasadzeń winny
mieć min. wysokość pnia pod koronę 1,2 m, krzewy liściaste - 90 cm i 7 pędów, krzewy płożące
i iglaste - 40 cm wysokości; system korzeniowy właściwy dla gatunku - bez uszkodzeń,
szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin, materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Inżyniera lub Państwową
Inspekcję Ochrony Roślin w miejscu uprawy tj. w szkółce.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,
- martwica i pęknięcia kory,
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XIV. 3

uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
dwupędowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej,
złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką,
więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania robót związanych z wykonaniem trawników i nasadzeń należy stosować
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: glebogryzarka,
pług, kultywator, brona brona rotacyjna, gładki walec do stabilizacji trawnika kosiarka do
trawników świder glebowy do wykonania dołów pod nasadzenia, opryskiwacz plecakowy do
zabezpieczania sadzonek, małe narzędzia ręczne.

XIV. 4

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”
p. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał
akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Materiały będące przedmiotem niniejszych WW można przewozić dowolnymi środkami
transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i
zanieczyszczeniem.

XIV. 5

WYKONANIE ROBÓT

XIV. 5.1

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania
Podstawowe” p. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

XIV. 5.2

Wykonanie trawników

Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące
charakterystyki:
• ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót i składowana
w hałdach nie wyższych niż 2 m,
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• ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,
• zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna byś użyta do wypełnienia otworów,
rozścielona, na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników,
przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację,
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie).
Do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe mieszanki traw
(p. 2. Niniejszych WW). Powinny mieć one oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg
której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania.
Wszystkie wykonane prace powinny być zaaprobowane przez Inżyniera.
Wymagania dotyczące trawników są następujące:
- teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany,
- w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być użyta,
należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię
nawozowaną,
- podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć o ok.
15cm,
- teren powinien być wyrównany,
- przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany
brona talerzową lub zgrabiarką,
- siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie od 1 maja do 15
września lub w innym czasie zatwierdzonym przez inżyniera,
- na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2,
- na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2,
- po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i
- umożliwienia penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia brony
talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca,
- powinny być stosowane gotowe mieszanki traw,
- chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy
Inspektorat Ochrony Roślin,
- poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden obowiązkowy
siew uzupełniający,
Głównymi elementami utrzymania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, nawożenie
oraz odchwaszczanie:
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm,
- kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie wysokość
10-12 cm, wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm,
- ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września,
- koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często
i w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od użytego
gatunku traw,
- w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub
selektywnego plewienia, które należy wykonywać ze starannością i przynajmniej w 6
miesięcy od założenia trawnika.
- niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników
powinno być prowadzone w zależności od warunków pogodowych.
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W przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawników (jeden
obowiązkowy dosiew),
trawniki powinny być nawożone – średnio 6 kg NPK na każdy hektar w ciągu roku.

Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane aby zapewnić wymagany skład na każdą
porę roku:
na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu,
od połowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym
zwiększaniem potasu i fosforu,
ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas,
Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego:
azot (N) 1,0 ’ 1,5 kg na 100 m2 trawnika,
fosfor (P) 0,9 ’ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika
potas (K) 0,8 ’ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika.
Inżynier powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej.

XIV. 5.3

Sadzenie drzew i krzewów

Zakres robót obejmuje sadzenie drzew i krzewów.
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów:
dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosną po rozmarznięciu gleby - 15.03. - 15.05,
jesienią 30.08 - 30.11, dla gatunków iglastych i liściastych produkowanych w kontenerach
- 15.03 - 30.11,
przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony herbicydami,
miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Rysunkami
dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i być zaprawione ziemią
urodzajną,
rośliny winny być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce - jednak nie głębiej niż
5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia
prawidłowy rozwój rośliny,
korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
przy sadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik,
korzenie roślin zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,
drzewa formy piennej należy przymocować do palika tuż pod koroną oraz drugi razy
w połowie wysokości pnia, wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości
pnia posadzonego drzewa (sięgać pod „koronę‖), palik powinien być umieszczony od
strony najczęściej wiejących wiatrów,
drzewa liściaste formy naturalnej i krzewy należy po posadzeniu wiosną niezwłocznie
przyciąć o 2/3 wysokości, tj. do 1/3 wysokości, przy sadzeniu jesiennym cięcie wykonać
wiosną,
drzewa liściaste formy piennej przyciąć o 1/2 - 2/3 wysokości pędów korony w terminie jw.,
drzewa i krzewy iglaste po posadzeniu nie przycinać - usunąć wyłącznie uszkodzone,
nadłamane gałązki,
krzewy liściaste po posadzeniu należy przyciąć o 2/3 wysokości,
drzewa liściaste należy sadzić w doły o wymiarach min. 0,7 x 0,7 x 0,7 m - niezależnie od
gatunku.
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym:
• podlewanie w zależności od potrzeb,
• odchwaszczanie,
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nawożenie,
poprawianie misek,
kopczykowanie drzew i krzewów jesienią,
rozgarnięcie kopczyków wiosną i uformowaniu misek,
wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
wymiana zniszczonych i uszkodzonych palików oraz wiązań,
przecięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcie pielęgnacyjne
i formujące),
• ochrona sadzonek przed zgryzaniem przed zwierzęta - wymaga zatwierdzenia przez
Inżyniera.
Zaleca się stosowanie repelentów wg instrukcji producenta środka i wg zaleceń projektowych,
nie przewiduje się stosowania nawozów organicznych, dopuszcza się nieudatność nasadzeń
do 5 % ilości wysadzonych sadzonek (bez określania przyczyny).

XIV. 6

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

XIV. 6.1

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " p. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej)
w trybie p. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖.

XIV. 6.2

Szczegółowe zasady kontroli robót

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.

XIV. 6.2.1 Trawniki.
Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości,
- lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy,
- ilości rozrzuconego torfu lub kompostu,
- prawidłowości wałowania terenu,
- zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,
- gęstości wysiewu,
- prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów,
- okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy,
- dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne.
Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje:
- głębokość murawy,
- obecność nie wysianych gatunków i chwastów.
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XIV. 6.2.2 Posadzone drzewa i krzewy.
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
- wielkości dołków pod drzewa i krzewy,
- zaprawy ziemią urodzajną,
- zgodności realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia,
- gatunków i odmian,
- odległości sadzonych roślin,
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodności z normami,
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania
do nich drzew,
- odpowiednich terminów sadzenia,
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
- zasilenia nawozami mineralnymi.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
- zgodności z Rysunkami,
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto
i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),
- jakości posadzonego materiału.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca na koszt własny zapewnia pełne uzupełnianie
nasadzeń, które zostały zakwalifikowane jako nieudane.

XIV. 7

OBMIAR ROBÓT

Roboty związane z wykonaniem zieleni realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są
rozliczane na podstawie obmiaru.
Żadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania robót związanych z realizacją zieleni będzie zawarta
w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała
korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla robót związanych z realizacją zieleni nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki
obmiarowej.

XIV. 8

PRZEJĘCIE ROBÓT

XIV. 8.1

Warunki ogólne

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe "
p. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w
tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU)
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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XIV. 9

PODSTAWA PŁATNOŚCI

XIV. 9.1

Ustalenia ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z realizacją zieleni.
Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję
rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót
związanych z realizacją zieleni oraz innych robót związanych z nimi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

XIV. 9.2

Cena składowa wykonania robót

Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją zieleni w Kontrakcie w zakresie
wykonania trawników dywanowych siewem obejmuje:
- usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, zabezpieczenie lub usunięcie istniejących
w terenie urządzeń technicznych i roślinności,
- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i
sprawdzeń robót,
- przygotowanie terenu, humusowanie, nawożenie,
- zakładanie trawników,
- pielęgnację (utrzymanie) trawników, ,
- badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
- uporządkowanie placu budowy po robotach.
Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją zieleni w Kontrakcie w zakresie
wykonania nasadzeń drzew i krzewów obejmuje:
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań
i sprawdzeń robót,
- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- sadzenie drzew i krzewów,
- pielęgnację drzew i krzewów,
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
- uporządkowanie placu budowy po robotach.

XIV. 10

PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WTWiO

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

2. PN-70/G-98011

Torf rolniczy

3. PN-87/R-67023

Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.

4. PN-87/R-67022

Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

oraz inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.
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