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WW 01.00 – Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
Część ogólna
Przedmiot SWW
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie odcinka rurociągu
przelewowego wraz z wykonaniem nowego wylotu do odbiornika – rzeka Biała Tarnowska
w związku z rozdziałem ścieków z kanalizacji ogólnospławnej, wód deszczowych, roztopowych
i przypadkowych. Przebudowa i rozbudowa komory rozdzielczej w sposób zapewniający
właściwy rozdział przepływających ścieków Zadanie realizowane będzie na terenie działek nr:
1690, 1522/1, 1525/10, 1/1 w Tuchowie – Powiat Tarnów.
W zakres zamówienia wchodzi również zaprojektowanie i budowa wylotu (dla wybudowanego
kanału) oraz jego umocnienia na lewym brzegu rzeki Białej w Tuchowie. Całość należy wykonać
z uwzględnieniem:
1. Przyjętej przez Zamawiającego formuły przedsięwzięcia – „zaprojektuj i wybuduj”,
2. Wzoru umowy,
3. Wymogów Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,
4. Wymogów opracowanego w trakcie Prac Projektowych Operatu Wstępnego
Wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przez przelew burzowy i Inne dokumenty
wymienione w PFU.
Wymagania zawarte w PFU, Warunkach Wykonania i Odbioru Robót, warunkach określonych
przez instytucje państwowe ( Ochrona Środowiska , RZGW) będą miały priorytetowe znaczenie
w opracowaniu projektu i realizacji inwestycji.
1
1.1

1.2
Zakres stosowania SWW
Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót będących przedmiotem niniejszej Umowy wymienionych w pkt 1.1.
1.3
Zakres robót objętych SWW
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót
przygotowawczych, geodezyjnych, robót ziemnych oraz odwodnienia w wykopach liniowych i
obiektowych na czas budowy i obejmuje:
Zakres robót przygotowawczych:
− Dokumentacja fotograficzna oraz filmowa zawierająca:
▪ Inwentaryzację fotograficzną oraz filmową wytyczonej trasy – stanu istniejącego (przed
rozpoczęciem robót),
▪ Inwentaryzację fotograficzną oraz filmową terenu objętego zakresem robót budowlanych
(stanu po zakończeniu robót),
▪ Dokumentację fotograficzną dla każdej kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu,
▪ Dokumentację fotograficzną dla każdej studni od góry przy otwartym włazie.
− Rozbiórka i odtworzenie istniejących obiektów kolidujących,
− Wykonanie karczowania krzaków i poszycia.
Zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych:
− wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów realizowanych sieci i obiektów,
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
− wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych (reperów roboczych) dla każdego
punktu charakterystycznego,
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
− wykonanie pomiarów sprawdzających głównych elementów realizowanych sieci oraz
obiektów w wykopie przed zasypaniem,
− inwentaryzacja elementów naziemnych,
− opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Zakres robót ziemnych:
− zdjęcie warstwy humusu wraz z jego składowaniem oraz ponownym rozłożeniem i
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zasianiem traw,
− wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,
− umocnienia (szalowania) ścian wykopów,
− umocnienia wykopów grodzicami stalowymi zabijanymi pionowo szczelnie przylegających
do siebie z rozparciem,
− wykonanie podsypki i obsypki,
− zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu,
− przywrócenie powierzchni terenu do stanu przed robotami, zasianie traw.
Metodami odwodnienia mogą być:
− odwodnienie przy pomocy drenażu poziomego,
− odwodnienie za pomocą igłofiltrów,
− pompowanie z wykopów pompami zatapialnymi.
Zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do aktualnych warunków hydrogeologicznych.
Wszędzie w wykopach może się pojawić konieczność odwodnienia lokalnego oraz w razie
wystąpienia silnych długotrwałych deszczów lub w okresie po roztopach wiosennych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegółowy opis proponowanych
metod odwodnienia wykopów na czas budowy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę
wykonywanych robót.
1.4
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU,
opracowaną dokumentacją projektową, SWW i poleceniami Inspektora.
Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy
ustalenie miejsc składowania ziemi i elementów z robót rozbiórkowych.
Ponieważ projekt szalowań wykopów jest elementem Projektu Organizacji Robót, to tam
powinny się znaleźć szczegóły rozwiązań w tym zakresie. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju
skuteczne metody umacniania ścian wykopów (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod
następującymi warunkami:
− Projekt szalowań musi uzyskać akceptację Inspektora,
− Projekt Organizacji Robót musi zawierać obliczenia statyczne szalowań, dokumentujące
przyjęte rozwiązania.
Wykopy otwarte dla kanalizacji burzowej należy wykonywać zgodnie z projektem szalowań
opracowanym przez Wykonawcę, w którym powinny być ustalone:
− szerokość odpowiednia dla średnic przewodów,
− kształt wykopu,
− system oszalowania,
− zabezpieczenie od obciążeń ruchem kołowym.
Wykopy otwarte dla przewodów sieci należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736/1999 oraz PN-EN 1610.
Wykonawstwo elementów posadowienia i zabezpieczenia rurociągów oraz wymiana gruntów
winny być zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektów
inżynierskich.
Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi być poprzedzone przez wskazanie przez Inwestora
lub Wykonawcę miejsca stałego składowania ziemi, miejsce to powinno być zaakceptowane
przez Inspektora.
Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopów, pod następującymi
warunkami:
− projekt odwodnienia musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru,
− odwodnienie wykopów musi doprowadzić do obniżenia aktualnego zwierciadła wody
gruntowej, poniżej dna wykopu, tak aby zagęszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki
dla rurociągów oraz posadowienie pozostałych obiektów odbywały się w warunkach
wykopu suchego,
− odwodnienie wykopów musi zapewnić swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą
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montowane rurociągi, armatura i studzienki,
− odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do naruszenia stateczności pobliskich,
istniejących budowli,
− odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do trwałego naruszenia stosunków
gruntowo - wodnych w zasięgu oddziaływania tego odwodnienia.
Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujących wodę z
wykopów pod następującymi warunkami:
− projekt zasilania musi uzyskać akceptację Inspektora,
− projekt zasilania musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę Robót, z Zakładem
Energetycznym, o ile pobór mocy nastąpi z istniejącej sieci elektrycznej,
− zasilanie pomp musi spełniać wszystkie wymogi BHP,
− nie może być przerw w dostawie energii.
1.5
Określenia podstawowe
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i
końcowy punkt trasy
Wykop liniowy - jest to wykop niezbędny do ułożenia rurociągów podziemnych, którego
długość jest znacznie większa od wymiarów przekroju poprzecznego.
Wykop obiektowy - jest to wykop niezbędny do zrealizowania obiektów inżynierskich na sieci,
którego długość jest zbliżona do szerokości.
Umocnienia ścian wykopów (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych
wyprasek, grodzic lub innego materiału, podtrzymująca pionowe ściany wykopu i
zabezpieczająca ten wykop przed obsunięciem.
Szerokość wykopu - jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on stały
dla całej długości wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu
obiektowego.
Głębokość wykopu - jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego
w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu.
Niweleta obiektu liniowego – jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej
ścianki rury lub rzędna dna kinety studzienki,
Obiekty inżynierskie - są to studzienki, zbiorniki usytuowane na kanalizacji burzowej.
Podsypka - jest to element posadowienia rurociągu, studzienek, pompowni który stanowi
grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadający odpowiednią granulację, mający za
zadanie wyrównanie dna wykopu do projektowanej rzędnej i służący do układania przewodu i
obiektów na dnie wykopu oraz stabilizacji przewodu w osi podłużnej.
Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociągu, studzienek i przepompowni, który stanowi
grunt nasypowy, usypany powyżej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający za
zadanie stabilizację przewodu i obiektów w osi poprzecznej.
Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu
elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i obiektów, przeznaczony do odwiezienia
na miejsce stałego odkładu.
Igłofiltry (instalacje igłofiltrowe) - jest to system filtrów pionowych połączonych
przewodem ujmującym wodę gruntową i odprowadzających tę wodę poza wykop Za pomocą
pomp.
Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej,
zwykle na okres robót ziemnych i fundamentowych.
Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wód gruntowych i powierzchniowych
bezpośrednio w wykopie, za pomocą systemu rowów i drenaży poziomych i odprowadzeniu ich
poza wykop budowlany.
Drenaż - karbowany rurociąg PVC ułożony poniżej dna wykopu, ujmujący wodę gruntową,
napływającą do wykopu.
Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmująca wody gruntowe
doprowadzane drenażem, a odprowadzane z tej studzienki za pomocą pompy.
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Pozostałe określenia podane w niniejszej SWW są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i OWW.
2
Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano w
OWW 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów
wysokościowych są:
− pale drewniane z gwoździem lub prętem metalowym,
− słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m,
− farba do zaznaczania punktów na jezdni.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 cm i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości
od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
Materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych są:
− grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypkę i obsypkę oraz wymianę gruntu,
umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika. Materiał na podsypkę i obsypkę
powinien spełniać następujące wymagania nie powinny w nim występować cząstki o
wymiarach powyżej 5 mm, materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych
kamieni lub innego materiału, nie może zawierać butwiejących części organicznych takich
jak: kawałki drewna, liście itp.
− pale szalunkowe – wypraski stalowe,
− grodzice np. GZ-4, G-61, G-81,
− szalunki skrzyniowe (pełne),
− rozpórki, deski, bale drewniane,
− grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie,
− grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na
składowisko,
− nasiona traw.
Materiałami do wykonania odtworzeń ogrodzeń są:
− elementy demontowanych i nieuszkodzonych ogrodzeń,
− siatka na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76 mm.
Dopuszcza się stosowanie wszelkiego rodzaju materiałów służących do robót odwadniających,
lecz zastosowane materiały muszą uzyskać akceptację Inspektora.
2.1
Składowanie materiałów
Miejsce stałego składowania materiału nie może:
− zmieniać dotychczasowego charakteru użytkowego wskazanego terenu,
− naruszać przepisów Prawa Budowlanego (np. zagrażać istniejącym budowlom),
− naruszać przepisów Prawa Wodnego (np. zagrażać drożności istniejących cieków wodnych
czy zagrażać istniejącym budowlom na ciekach),
− naruszać przepisów Ochrony Środowiska,
− naruszać prawa prywatnej własności.
2.1.1 Materiał z rozbiórek
Stałe składowanie gruzu na odkład należy zrealizować w wydzielonym miejscu, wskazanym
przez Inwestora lub Wykonawcę robót i zaakceptowanym przez Inspektora.
2.1.2 Ziemia z wykopów
Ziemię z wykopu należy czasowo składować w wydzielonym miejscu, na terenie budowy.
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Zgodnie z Polską Normą PN-B-10736 nie wolno składować urobku w obrębie klina odłamu
ściany wykopu tak nie szalowanego jak i szalowanego.
2.1.3 Umocnienia
Składowanie szalowań lub ich elementów umocnień powinno się odbywać na wydzielonym
miejscu, na terenie budowy z obostrzeniem podanym wyżej wg normy PN-B-10736.
2.2
Drenaż poziomy
A. Rury drenarskie - rury powinny spełniać następujące wymagania:
− wymagania Polskiej Normy PN-C-89221 oraz wszystkich innych norm towarzyszących, tam
powołanych,
− powinny zapewnić odprowadzenie całej ilości wody gruntowej, napływającej do odcinka
wykopu, miedzy kolejnymi studzienkami drenarskimi.
B. Obsypka drenażu
C. Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje się
szczegółowych wymagań normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewniać możliwość:
− zainstalowania przenośnych pomp zatapialnych o parametrach jak niżej,
− zapuszczenia tych studzienek 1,0 m poniżej dna wykopu.
D. Pompy odwadniające z drenażu - pompy te powinny spełniać następujące wymagania
powinny:
− być dopuszczone do stosowania w budownictwie,
− mieć wydajność rzędu 20 m3/h, przy wysokości tłoczenia 20 m.
2.3
Igłofiltry
A. Rury igłofiltrów i armatura:
− średnice powinny być dobrane do przepływów zakładanych,
− końce rur wpłukiwanych powinny być zakończone filtrem,
− woda podawana przy pomocy węża wpłukującego,
− nad poziomem gruntu igłofiltry łączone z kolektorem, w króćcach kolektora uszczelnione
uszczelką np. typu o-ring,
− ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji
takich jak łuki, łączniki i rury przelotowej.
B. Wpłukiwanie rur igłofiltrów:
− igłofiltry instaluje się zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby
wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się
na jednym poziomie,
− w zależności od warunków terenowych i wymagań koniec igłofiltra znajduje się zwykle na
głębokości 4-6 m,
− z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony
ok. 1-2 m poniżej oczekiwanej głębokości do której powinien zostać obniżony poziom wody.
C. Obsypkę filtracyjną wykonuje się:
− w gruntach przewarstwionych (posiadających warstwy nieprzepuszczalne) na taką wysokość,
aby obsypka połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej jednak na całej
wysokości wpłukania igłofiltru,
− w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokość ca 0,5 m nad górną krawędź filtru
(praktycznie 2 wiadra obsypki),
− uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera się odpowiednio do gruntu, w którym posadowiony
będzie filtr, stosując zasadę według której wielkość ziaren obsypki powinna być od 5 do 10ciu razy większa od średniej grubości ziaren gruntu.
D. Agregat pompowy:
− agregat posiada pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji.
Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z
gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurociąg lub wąż
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zrzutowy,
− pompy oparte na pompie samozasysającej, która współpracuje z pompą podciśnieniową.
E. Dodatkowe odwodnienie liniowe wg pkt 2.1.
2.4
Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów
2.4.1 Transport materiałów
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie powoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Przewożone materiały powinny być
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytwórcę. Sprzęt używany do rozładunku powinien uzyskać akceptację
Inspektora.
2.4.2 Odbiór materiałów
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi producenta oraz zgodności z wymaganiami projektowymi.
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub
wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym
przez Inwestora lub Inspektora.
Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem przewodu w
celu upewnienia się czy nie są uszkodzone.
2.4.3 Składowanie materiałów
Składowanie elementów odwodnienia powinno się odbywać na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich
urządzeń zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej
normie PN-B-10736. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, należy składować oddzielnie.
Elementy z silnikami elektrycznymi powinny być składowane w wydzielonych, pomieszczeniach
zamkniętych i powinny być zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym
uszkodzeniem oraz z dala od środków i warunków powodujących korozję.
Rury drenarskie należy składować na składowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym
podłożu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Materiał na obsypkę filtracyjną, należy składować na składowisku otwartym, o utwardzonym i
odwodnionym podłożu, w sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiałami używanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie powinno się
składować tej obsypki razem z obsypką dla studni wierconych.
2.5
Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokółami odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego oznakowania, np.
wyrobów betonowych, wyrobów z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i
innych.
3
Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OWW 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący
sprzęt:
− teodolity lub tachometry,
− niwelatory,
− dalmierze,
− tyczki,
− łaty,
− taśmy stalowe, szpilki,
− inny specjalistyczny sprzęt geodezyjny.
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Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbiórki ogrodzeń należy wykonać przy użyciu sprzętu
zaakceptowanego przez Inspektora.
Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu do:
− rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń (piła do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka, wiertarka),
− odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki itp.),
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki
itp.),
− maszyny do wbijania i wyciągania grodzic (kafar lub wibromłot do zabijania i wyciągania
grodzic z możliwością wbijania ich z dużą częstotliwością),
− maszyny do transportu i układania grodzic,
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
− ręczny sprzęt do robót ziemnych.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwodnieniowych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniające,
− agregatu prądotwórczego zasilającego pompy odwadniające,
− zestaw igłofiltrów z agregatem pompowym,
− pompy zatapialne,
− przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów.
Wymagany sprzęt będzie uzależniony od zastosowanych przez Wykonawcę metod odwodnienia.
Wydajność pomp i wysokość podnoszenia muszą zapewniać całkowite usunięcie wody z
wykopu. Parametry te Wykonawca powinien dobrać na podstawie projektu odwodnienia wykopu
sporządzonego w ramach projektu organizacji robót. Zastosowane pompy powinny być odporne
na dużą ścieralność, bowiem woda pompowana z wykopu będzie zawierała znaczne ilości
drobnych cząstek piasku.
Pompy należy przechowywać w magazynie zamkniętym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.
4
Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OWW 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we
własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowiązek
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe,
poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych
powyżej warunków obciążają Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie sprawnych technicznie środków transportu
i takich, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i dostarczonych
materiałów.
Materiały takie jak paliki drewniane, pręty stalowe i tym podobne mogą być przewożone
dowolnym środkiem transportu. Do przewozu szalowań wykopu używać należy środków
transportu dostosowanych do gabarytów i ciężarów przewożonych materiałów. Do przewozu
wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać
samochody samowyładowcze - wywrotki.
Transport urządzeń i materiałów niezbędnych dla wykonania odwodnienia wykopów na czas
budowy, może być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się
po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inspektorem.
Każdy z elementów odwodnień pionowych czy liniowych, należy przewozić oddzielnie, zgodnie z
Instrukcją ich Producenta, a elementy długie takie jak rury stalowe na studnie wiercone,
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wystające poza skrzynię samochodu, powinny zostać oznakowane na czas transportu, zgodnie z
obowiązującymi przepisami drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie może być
przewożona łącznie z obsypką dla drenażu, ponieważ ich uziarnienie będzie różne.
5
Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OWW 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1
Roboty geodezyjne
5.1.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii.
W trakcie tyczenia wykonawca powinien powiadomić właścicieli działek o planowanym
rozpoczęciu Robót budowlanych. Powiadomienia kwitowane będą złożeniem podpisu pod listą.
Wraz z pierwszym Raportem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację papierową i
elektroniczną wytyczonych obiektów planowanych do wykonania w ramach prowadzonego
zamówienia.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien w
ramach nadzoru autorskiego wykonać stosowną poprawę projektową. Ukształtowanie terenu w
takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora.
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.
Inwentaryzację wykonanych odcinków należy wykonywać w odkrytym wykopie z jednoczesnym
określeniem sieci kolidujących.
5.1.2 Wyznaczenie punktów wysokościowych
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne rurociągu i
wylotu oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego i
dostarczyć Inspektorowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych
punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora nadzoru. W oparciu o materiały
dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.
Wytyczenie należy wykonać w oparciu o opracowaną dokumentację projektową przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w
Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora. Punkty na
osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami.
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m.
Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po
obydwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci
haków lub bolców.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do
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projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w
stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji powykonawczej.
Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co około 10 m, a także obok każdego
projektowanego obiektu. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami
projektowanej budowli, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,5 cm.
Powyższe Roboty powinny być wykonane zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę
Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego
wykonania Robót. Do wyznaczenia krawędzi wykopów, należy stosować dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku wykopów głębszych niż 1m. Odległość między
palikami (wiechami) powinna odpowiadać odstępowi kolejnych studni, podanych w
Dokumentacji Projektowej.
5.1.3 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych
Repery robocze należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego wykonywanego
rurociągu przelewowego.
5.1.4 Kolejność wykonywania prac projektowych i robót budowlanych
− Zebranie od właścicieli działek zgód na wejście w teren wraz z uzgodnieniem przebiegu
rurociągu wraz z lokalizacja wylotu. Każde uzgodnienie winno być potwierdzone spisaniem
oświadczenia, które będzie podstawą do złożenia w Starostwie oświadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
− Wytyczenie głównej osi rurociągu i komory zrzutowej do odbiornika(sytuacyjne i
wysokościowe),
− Wykonanie projektu budowlanego do zatwierdzenia przez jednostki SK „DB” i Inspektora
przed przystąpieniem do zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Tarnowie przez
Wykonawcę,
− Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów w
wykopie przed zasypaniem,
− Wykonanie rurociągów wraz z umocnieniem wylotu do odbiornika rzeki Biała Tarnowska,
− Spisanie z właścicielami nieruchomości protokołów odbioru terenu i przedłożenie do SK
„DB”,
− Inwentaryzacja rurociągu warz z obiektami (studnie, komory, wylot) przekazanie
oklauzulowanych map do Zamawiającego
5.1.5 Sprawdzenie robót pomiarowych
Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:
− Należy sprawdzić położenie punktów głównych sieci oraz jej obiektów,
− Należy sprawdzić wysokości punktów głównych sieci oraz jej obiektów,
− Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe – należy sprawdzać na wszystkich załamaniach
pionowych i poziomych,
− Robocze punkty pomiarowe - należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy,
− Wyznaczenie wykopów - należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w
pięciu miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości.
5.2
Wymagania szczegółowe dla robót i prac geodezyjnych
a) Geodezyjne roboty pomiarowe związane z wyznaczeniem całości zakresu robót (tyczenie)
wchodzącego w kontrakt i zabezpieczenie punktów geodezyjnych do 7 dni o uprawomocnienia
się pozwolenia na budowę.
b) Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szkice tyczenia
rurociągu wraz z umocnionym wylotem, przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w
formie papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG i PDF, która zawierać będzie również
mapy sytuacyjno-wysokościowej nakładkę ewidencyjną dla przejść przez przeszkody. Materiały
z tyczenia sieci Wykonawca złoży wraz z pierwszym Raportem.
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c) Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi, przed przejęciem robót,
oklauzulowaną dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie sieci wraz z
uzbrojeniem tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali
wykonanych robót. Inwentaryzacja będzie zawierać dodatkowo zmierzone współrzędne
punktów kolizji np. z istniejącym uzbrojeniem terenu, współrzędne początków i końców rur
ochronnych. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej oraz
wersji elektronicznej w formacie DWG i PDF. Dokumentacja winna być sporządzona we
współrzędnych „1965” i „2000”.
W skład dokumentacji powykonawczej oprócz dokumentów wymaganych przepisami prawa
polskiego. Wykonawca powinien dołączyć szkice pomiarowe oraz współrzędne pomierzonych
punktów sieci zapisane w pliku tekstowym.
d) Oklauzulowana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przekazana zostanie w trzech (3)
egzemplarzach w postaci papierowej oraz elektronicznej na płycie CD w formacie DWG, plików
DOC lub TXT ze współrzędnymi X, Y, Z zamierzonych elementów. Pliki DWG zawierać będą
trasę kanalizacji burzowej i innych przebiegów liniowych, opisane wysokości, współrzędne,
elementy np. studni.
e) Wykonawca na własny koszt odtworzy słupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia
podczas prowadzenia robót budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecności
zainteresowanych stron. W przypadku trudności z ustaleniem granic wykonawca na własny
koszt przeprowadzi procedurę ustalenia granic.
f) Do zadań Wykonawcy należy właściwe oznakowanie przewodu i armatury na trwałych
elementach zagospodarowania naziemnego terenu. W przypadku braku możliwości
umieszczenia tabliczek informacyjnych na elementach trwałych, Wykonawca wbuduje słupki
betonowe które posłużą do zamontowania tabliczek informacyjnych.
5.3
Roboty ziemne – wykopy i umocnienia
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w normie PN-B-10736/1999 oraz PN-B06050/1999.
Do wykonywania wykopów można przystąpić po wyrażeniu zgody przez Inspektora.
Sukcesywnie w miarę postępu robót należy wykonać niezbędne zabezpieczenia ścian wykopów.
5.3.1 Roboty przygotowawcze do robót ziemnych
Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację inwentaryzacyjną stanu
powierzchni terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły,
które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego. Jeśli jest to konieczne,
dokumentacja będzie obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające istniejące
uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu
pierwotnego. W razie potrzeby należy porozumieć się (na piśmie) z właścicielami i
użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć Inspektorowi. Dokumentację należy aktualizować w
zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych
właściwości podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu prac.
Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:
− karczowanie,
− ustalenie miejsc składowania humusu oraz urobku,
− ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,
− ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów,
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,
− wytyczenie osi wykopu,
− wykonanie przekopów kontrolnych,
− wykonanie koryt obiegowych na istniejących ciekach,
− budowę dróg dojazdowych,
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− zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Prace te są objęte ogólnym przygotowaniem terenu pod realizację Inwestycji. Tyczenie
rurociągu jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogólnej obsługi
geodezyjnej dla całej inwestycji.
Przed rozpoczęciem prac należy wyznaczyć obszar robót ziemnych na powierzchni terenu
poprzez trwałe oznaczenie położenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktów
wykopu, położenia ich osi geometrycznych i głębokości wykopów.
Wykonawca powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące drzewa, przed
zanieczyszczeniem wody płynące oraz zapewnić czystość chodników i jezdni. Mycie chodników i
jezdni należy wykonywać min. 2 x na dzień.
Wykonawca powinien przygotować i oczyścić teren z materiałów (śmieci, gruzu, itp.)
znajdujących się na trasie wykopu, wykonać prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni,
ogrodzeń, chodników oraz przygotować przejazdy i drogi dojazdowe.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca powinien powiadomić
poszczególnych użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac i potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony. W ich obecności powinny być wykonane przekopy
kontrolne w celu zlokalizowania rur, kabli i innych obiektów podziemnych. W przypadku
stwierdzenia kolizji mających wpływ na przebieg trasy i poziom posadowienia przewodu, zmiany
powinny być uzgodnione z Inspektorem i Projektantem.
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.
Podczas usuwania nawierzchni dróg wraz z podbudową, zdjęty materiał należy składać
oddzielnie w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią przeznaczoną
do odwozu na miejsce wskazane przez Inspektora.
5.3.2 Zdjęcie warstwy humusu
Ziemię urodzajną - humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 10 cm. W
miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć na pełną
głębokość zalegania. Zwiększona ilość humusu do zdjęcia wynikająca z większej grubości
zalegania nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny
być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zagęszczaniem, najeżdżaniem przez pojazdy.
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich. aby
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
5.3.3 Wykopy
Wykopy pod rurociąg objęty przedmiotem postępowania stanowić będą wykopy liniowe o
ścianach pionowych, umocnionych.
Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w polskiej normie branżowej nr PN-B10736/1999.
Realizacja wykopów o ścianach pionowych o głębokościach przekraczających 1,0 m oraz z uwagi
na występujące w pobliżu budowle, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinna być
powiązana z jednoczesną realizacją szalowań (umocnień) ścian wykopu.
Wykonanie wykopów liniowych i pod obiekty liniowe oraz pod komory przewiertowe i
przeciskowe należy zrealizować ręcznie i mechanicznie.
Zabezpieczenie wykopów liniowych i pod obiekty, komór przewiertowych szalunkiem
systemowym lub grodzicami, należy wykonać w zależności od warunków gruntowo-wodnych i
dokumentacji projektowej.
Wykopy należy wykonywać równolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Całkowite
odwodnienie wykopów jest warunkiem przystąpienia do dalszych robót (podsypki i robót
montażowych).
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Szerokość wykopu liniowego stanowi odległość w świetle nieumocnionych ścian wykopu,
niezbędną dla:
− ułożenia rurociągów sieci kanalizacji burzowej
− poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów.
Głębokość wykopu liniowego stanowi różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu
istniejącego, niezbędną dla:
− ułożenia rurociągów wraz z uzbrojeniem na projektowanych rzędnych,
− pogłębienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociągi.
Szerokość wykopu obiektowego stanowi odległość w świetle nieumocnionych ścian wykopu,
niezbędną dla:
− montażu studzienek,
− poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów i szerokość tą podano w
projekcie oraz przedmiarach.
Głębokość wykopu obiektowego stanowi różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu
istniejącego, niezbędną dla:
− ułożenia rurociągów na projektowanych rzędnych i ich wprowadzenia do studzienki
rewizyjnej lub komór,
− pogłębienia dla posadowienia stopy studzienki przy czym wielkość pogłębienia, w stosunku
do dna przylegającego wykopu liniowego zależy od rodzaju montowanej studzienki.
Wykop należy prowadzić od najniższego punktu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane
ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego
ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05 m w gruntach
nie nawodnionych oraz 0,20 m w gruntach nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym dno
wykopu ustala się na poziomie 0,20 m wyższym od projektowanego. Zdjęcie pozostawionej
warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem kanałów.
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości
większej niż 1 m od poziomu terenu. Odległość pomiędzy zejściami nie powinno przekraczać 20
m.
Wykopy w pobliżu istniejących sieci i kabli prowadzić ręcznie wg BN/83/88-3602.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach sytuacyjnych urządzeń
podziemnych.
W czasie robót ziemnych należy zinwentaryzować wszystkie rurociągi i kable przecinające trasę
projektowanej sieci i na nieść na dokumentację powykonawczą.
Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi
wykonanymi ręcznie.
W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, należy składować je oddzielnie, a
najbardziej właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie
podłoża jest uzależnione od względnego położenia warstw przepuszczalnych i
nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą należy oddzielić od siebie materiał, a po
zakończeniu Robót przywrócić go na właściwe miejsce. Podłoże nośne nie może ulec
uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno
być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem
rur. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być kopany głębiej, a miejsce to
wypełnione betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie z
zaleceniem Inspektora.
Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas
obowiązek powiadomić o tym fakcie Inspektora i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed
kontynuowaniem Robót. Urobek może być składowany obok wykopu, lub z powodu braku
miejsca wywożony na czasowy odkład.
Wykopy należy prowadzić zgodnie z normami BN/83-8836-02, BN/62-8836-01 i przepisami BHP.
Odspojenie gruntu w wykopie, należy wykonać mechanicznie lub ręcznie. Dno wykopu powinno
być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w
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odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.
Na trasie wykonywanych robót mogą wystąpić lokalnie grunty kategorii VI i powyżej.
Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej prowadzenie robót w gruntach skalistych.
Zachodzi konieczność wykonania ręcznych robót ziemnych między innymi przy kolizjach, ich
odkrywkach, w terenach o gęstej zabudowie.
Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wykonywanie wykopów liniowych w całości w sposób
ręczny w ilościach ok. 30% całego zakresu robót.
5.3.4 Umocnienia
Uwzględniając zaprojektowane trasy przebiegu kanału oraz warunki gruntowo – wodne,
przewiduje się, że dla potrzeb realizacji Umowy większość wykopów stanowić będą wykopy
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych. Umocnienia wykopów powinny być
realizowane w następujący sposób:
− odeskowane wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi z rozparciem,
− w osłonie z przestawnych pogrążalnych obudów wykopów o odpowiedniej wytrzymałości
blatów na parcie boczne i odpowiedniej długości pasa roboczego (klatki),
− obudowie szczelniej z grodzic zabijanych pionowo kafarem lub wibromłotem z rozparciem.
Wymagania przy wykonaniu szalowań pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej
normie PN-90/M-47850 i PN-68/B-06080. Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi
do akceptacji, projekt szalowań poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania
szalowań przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Rozwiązania te powinny zapewniać swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą
montowane studzienki i kanały oraz zabezpieczać pracę ludzi na dnie wykopu. Górna, szczelna
krawędź umocnień powinna wystawać min. 15 cm nad przylegający teren w celu zabezpieczenia
wykopu przed napływem wód deszczowych.
Szczegóły rozwiązań dotyczących umocnień pionowych ścian wykopów zostaną podane przez
Wykonawcę.
Podczas prowadzenia wykopów w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych powinno się
stosować zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie przylegających do
siebie. Grodzice należy zabijać szczelnie przy pomocy odpowiedniego sprzętu, np. wibratora nie
rezonansowego wysokiej częstotliwości.. Zabezpieczenie grodzicami należy stosować również
przy głębokich wykopach (powyżej 4,0m) oraz przy komorach przewiertowych.
Przy stosowaniu ścianki szczelnej i obudowy wbijanej, w pobliżu istniejących budowli należy
stosować urządzenia rejestrujące wstrząsy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia
zagrożenia tych budowli.
Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i
zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego
(obniży się stopień zagęszczenia gruntu). Takie obniżenie struktury gruntu zagęszczonego
będzie miało negatywny wpływ na żądaną niweletę kanalizacji jak i drogi w jej całym przekroju
poprzecznym. Należy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę
wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu.
Na trasie wykonywanych robót mogą wystąpić lokalnie grunty kategorii VI i powyżej.
Wykonawca powinien uwzględnić konieczność prowadzenia robót w gruntach skalistych.
Zachodzi konieczność wykonania ręcznych robót ziemnych między innymi przy kolizjach, ich
odkrywkach, w terenach o gęstej zabudowie.
5.3.5 Dokładność wykonania wykopów
Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe
niż 1 cm.
Spadek dna wykopu powinien być zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu rurociągu
przelewowego. Odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku).
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Ponadto:
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczać więcej niż ± 5 cm,
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm.
5.3.6

Szerokość wykopów

Minimalna przestrzeń robocza pomiędzy rurą a szalunkiem
Dla rurociągów o średnicy do 350 mm minimalna przestrzeń robocza pomiędzy rurą a ścianą
szalunku z każdej strony powinna wynosić co najmniej 25 cm. Przy wykonywaniu wykopów w
gruntach mokrych, szerokość obudowy (szalunku) wykopu należy zwiększyć o 10 cm.
Zwiększoną szerokość zaleca się stosować tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej
znajduje się ponad 1,0 m od dna wykopu.

Minimalna szerokość obudowy wykopu dla rur w zależności od głębokości wykopu
Przy zachowaniu warunków minimalnej przestrzeni roboczej pomiędzy rurą a ścianą szalunku
minimalna szerokość pomiędzy ściankami szalunku powinna wynosić:
- 0,9 m dla wykopu o głębokości do 4,0m,
- 1,0 m dla wykopu o głębokości powyżej 4,0 m.

Minimalna szerokość obudowy wykopu dla studni
Przy wykonaniu wykopu dla montażu studzienek rewizyjnych odległość pomiędzy ich
zewnętrzną krawędzią a obudową wykopu z każdej strony powinna wynosić, co najmniej 0,5 m.
Elementy zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać, co najmniej 0,15 m ponad poziom
przyległego terenu.
5.3.7 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy
Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
Polskiej Normie PN-B-10736.
W szczególności w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego
nie wolno składować urobku.
Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu,
powinna być udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie
organizacji robót.
Wykopy powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,
a ponadto oświetlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, wykopy takie
nie można pozostawić bez dozoru.
Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
Polskiej Normie PN-90/M-47850.
Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, na trasie
projektowanego kanału.
Należy wykonać ręcznie, przekopy kontrolne wg BN-\83/88-3602, w rejonie skrzyżowań z
istniejącym uzbrojeniem, pod nadzorem Użytkownika danej sieci. Sieci odsłonięte należy
zabezpieczyć zgodnie z normami branżowymi.
5.4
Wykonanie podsypki, obsypki, wymiany gruntów i zasypów
5.4.1 Roboty przygotowawcze
Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny być powiązane z
jednoczesnym układaniem rurociągów oraz obiektów na rurociągu.
Należy spełnić wymóg całkowitego odwodnienia wykopów, aby wykonanie zasypów odbywało
się w gruncie suchym. Jest to także związane z wymaganiami odnośnie stopnia zagęszczenia
tych warstw, opisanymi poniżej.
Nie można usuwać szalunków pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, obsypki i
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zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego
(obniży się stopień zagęszczenia gruntu). Należy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od
dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu.
W szczególnych przypadkach dopuszcza się pozostawienie szalunków w wykopie i ich zasypanie,
jeżeli Wykonawca wkalkulował to w koszty ogólne robót i ujęto to w Projekcie Organizacji
Robót, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Zagęszczanie obsypki rurociągów nie może spowodować przesunięcia rury lub studzienki w
poziomie (utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu).
5.4.2 Podsypka
Grubość podsypki pod kanały i uzbrojenie oraz obiekty na sieci (studnie) powinna wynosić 15 –
30 cm. Szerokość podsypki dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu
nieumocnionego tj. po wyjęciu umocnień pionowych ścian wykopów i wynosi ona tyle ile
podano dla wykopów liniowych i obiektowych. Stopień zagęszczenia podsypki dla przewodu
kanalizacji borzowej należy założyć jak pod nawierzchniami drogowymi. Zakłada się zatem, że
stopień zagęszczenia podsypki będzie równy 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.
Wilgotność optymalną zagęszczonego gruntu należy wyznaczyć wg jednej z metod podanych w
Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8.
Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntów i dane o obciążeniach
rur wykazują, że nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, na którą jest
położona rura nie jest uważana za wzmocnienie.
Wzmocnienie wykopu może być zrealizowane przez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego
żwiru o wysokości 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane także w
sytuacji, gdy wykop został wykonany za głęboko.
W przypadku wystąpienia gruntów słabych, silnie nawodnionych należy ułożyć rurociągi na
geowłókninie szerokości 3 m i gramaturze 250 g/m2.
Uwaga. W przypadku zastosowania rur np. RC, gdy producent dopuszcza takie
rozwiązanie, nie jest wymagane zastosowanie podsypki.
5.4.3 Obsypka
Grubość obsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 20 - 30 cm nad wierzch rury. Szerokość
obsypki dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjęciu
umocnień pionowych ścian wykopów.
Stopień zagęszczenia obsypki dla wszystkich sieci należy założyć zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz wydanymi decyzjami.
Wilgotność optymalną zagęszczonego gruntu należy wyznaczyć wg jednej z metod podanych w
Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt 8.
Obsypka musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego
posadowienia rur i studzienek. Musi ona zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Należy unikać pustych przestrzeni. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana,
aby nie został on zniszczony lub nie został przemieszczony. Zalecane jest stosowanie sprzętu
zagęszczającego z obu stron rury jednocześnie.
Metody ubijania gruntu podawane i zalecane przez Producenta przykładowych rur podano w
poniższej tabeli:
Sprzęt

Ilość cykli

Maksymalna grubość
warstwy po ubiciu [m]
Żwir, piasek

Iły

Zagęszczenie ręczne

3

0,15

0,10

Wibrator płaszczyznowy
a) 50-100 kg
b) 100-200 kg

4
4

0,15
0,20

-

Ubijak wibracyjny

3

0,30

0,25
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Uwaga. W przypadku zastosowania rur np. RC, gdy producent dopuszcza takie
rozwiązanie, nie jest wymagane zastosowanie obsypki.
5.4.4 Zasypy
Czynniki dominujące są określone przez głębokość układania, obciążenie rury, warunki
gruntowe, podłoże i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynników dominujących musi być
również wzięty pod uwagę czas przeprowadzania prac. Układanie rurociągów staje się
szczególnie trudne, jeżeli praca musi być ukończona przy niepomyślnej pogodzie, jeżeli zdolność
nośna gruntu jest różna w różnych miejscach, lub jeżeli konieczne jest, aby ciężkie maszyny
przejeżdżały nad rurociągami.
Wysokość warstwy gruntu nad rurą nie powinna być mniejsza niż 1,0 m (ze względów
wytrzymałościowych) bez zastosowania specjalnych środków ostrożności, jeżeli rurociąg jest
poddawany działaniu obciążeń transportowych (ruch uliczny).
5.4.5 Wymiana gruntu
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienośnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu
(zasypaniu) gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo zagęszczalnym.
W zależności od wielkości i rodzaju zagęszczarki, grunt zasypowy należy układać warstwami
około 30÷50 cm i zagęszczać do uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia.
W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące
czynności:
− zakup i dostawę gruntu na wymianę,
− zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika
zagęszczenia,
− wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu.
5.4.6 Dokładność wykonania
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podsypki pod rury od przewidzianej w dokumentacji nie
powinno być większe od 10%.
Dokładność wykonania w zakresie rzędnych góry podsypki pod rury jest ściśle powiązana z
układaniem rur i montażem studzienek.
Dopuszczalność odchylenia rzędnych podłoża (powodujące odchylenie spadku przewodu) od
rzędnych przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekraczać +/-1 cm.
Spadek ukształtowanej podsypki powinien być zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu i
nie może spowodować na odcinku spadku przeciwnego ani spowodować jego zmniejszenia do
zera.
Stopień zagęszczenia podsypki – wskaźnik zagęszczenia gruntu określony w trzech miejscach na
długości 100 m powinien być zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez
Inspektora.
Tolerancja dla wilgotności zagęszczanego gruntu powinna być równa -20% do +10 %
wilgotności optymalnej.
Obsypka do wysokości 30 cm ponad rurę powinna być wykonana z gruntu sypkiego (piasku,
pospółki, żwiru) i zagęszczona. Obsypka musi być wykonana natychmiast po zatwierdzeniu
zakończonego posadowienia aż do uzyskania grubości warstwy 0,3 m (po zagęszczeniu)
powyżej wierzchu rury. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ
zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczanie wykonywane mechanicznie powinno
być wykonywane sprzętem, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach
przewodu. Pierwsza warstwa zagęszczanej obsypki, aż do osi rury powinna być zagęszczona
ostrożnie, aby uniknąć uniesienia się rury.
Dokładność wykonania obsypki i zasypki dla rur z którego będzie wykonywany kanał oraz
obiektów na sieci jest ściśle powiązana z poziomem istniejącego terenu. Dokładność ta dla
samej obsypki i zasypki, nie jest określona, lecz na podstawie wytycznych Producenta rur,
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zakłada się, że podana wysokość obsypki nad wierzch rury jest wartością minimalną.
Natomiast dla zasypki z uwagi na projektowane rzędne powierzchni, podana wysokość zasypki
będzie wartością maksymalną.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony w trzech miejscach na długości 100 m, powinien być
zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Grubość zagęszczanego gruntu zakłada się, że podane przez Producenta rur grubości warstw
zagęszczonego gruntu są wartościami maksymalnymi.
5.4.7 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy
Przy sukcesywnym usuwaniu szalunków należy zapewnić szczególny nadzór nad robotami i
wykonywać je krótkimi odcinkami tak, aby nie doszło do zawalenia się pionowych ścian
wykopów.
W trakcie odwozu nadmiaru gruntów transportem drogowym, należy stosować przepisy BHP, w
zakresie załadunku i wyładunku mas ziemnych oraz przepisy szczególne o ruchu drogowym.
5.5
Rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń
Rozbiórki istniejących ogrodzeń należy prowadzić z
wykorzystania elementów stalowych i betonowych.
należy zinwentaryzować.
Ogrodzenia odtworzyć do stanu i z materiałów jak
stalowych z kształtowników walcowych o średnicy
właścicielami posesji.

uwzględnieniem możliwości ponownego
Elementy do ponownego wykorzystania
przed robotami lub z siatki na słupach
76mm w uzgodnieniu z Inspektorem i

5.6
Inwentaryzacja fotograficzna i filmowa
Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację fotograficzną oraz filmową wytyczonej
trasy i terenu objętego zakresem robót budowlanych przed rozpoczęciem robót (stanu
istniejącego) oraz stanu istniejącego po zakończeniu robót.
Zdjęcia kolorowe min. 5 MPix, format JPG, opisane i zapisane na płycie dvd.
Film kolorowy w rozdzielczości telewizyjnej min. 640x480, zapis cyfrowy na płycie dvd.
Inspekcja TV kanałów powinna być wykonana:
− kamerą z ruchomą głowicą,
− po wypłukaniu/wyczyszczeniu kanału i po wykonanej próbie szczelności,
− na obrazie powinien pojawić się w czasie rzeczywistym wykres pokazujący spadek na
odcinku
− przed przystąpieniem do inspekcji należy wykonać odcinek próbny a uzyskanie akceptacji
jakości będzie umożliwiało działania na całości sieci,
− podczas inspekcji filmujemy każde łączenie po obwodzie 360st,
− nadruki producentów na materiale,
− w każdej studni w kierunku włazu.
Całość wykonanego zakresu inspekcji mają potwierdzać raporty w formie elektronicznej PDF i
AVI film oraz papierowej przekazane w trzech (3) egzemplarzach jako załącznik do
dokumentacji poodbiorowej. Zawartość raportu powinna być uwzględniona przed wykonaniem.
Płyta CD z wersją elektroniczną zostanie zabezpieczona przed możliwością dogrywania
dodatkowych elementów i odpowiednio opisana (oklejona lub napylona). Dodatkowo każde
kamerowanie zostanie zgłoszone do Inspektora i Zamawiającego, którzy wyznaczą osobę do
nadzoru. Wykonanie inspekcji bez udziału przedstawiciela p/w jednostek skutkuje nie
zaliczeniem próby. Przed przystąpieniem do inspekcji kanałów, Wykonawca przedłoży do
Inspektora do zatwierdzenia kamerę wraz ze świadectwem kalibracji. W przypadku gdy kamera
nie wymaga kalibracji przez jednostkę certyfikującą, przed rozpoczęciem inspekcji należy
dokonać kalibracji przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora.
5.7
Odprowadzenie wody z wykopów
Wodę należy odprowadzić rurociągami poza obrys wykopu, do najbliższego rowu lub cieku, w
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takie miejsce, którego lokalizacja nie będzie miała wpływu na ilość wód gruntowych w rejonie
wykopu.
Rzędna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna być wyższa od najwyższej wody w tym
odbiorniku. Wody odpompowywanej nie powinno się odprowadzać do kanału już wykonanego,
bowiem grozi to zamuleniem kanału. Rurociągi należy ułożyć tymczasowo na powierzchni
terenu i nie powinny one utrudniać dotychczasowego sposobu użytkowania tego terenu (np. nie
powinny być układane w poprzek dróg).
5.8
Odwodnienie pasa robót ziemnych
W występujących gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementów systemów
odwadniających, które zostały opisane poniżej. Niezależnie od tego Wykonawca powinien
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych i gruntowych
przesiąkających z opadów, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom gruntu wokół
wykopu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Ponadto rolę ograniczającą napływ wód deszczowych do wykopu będą spełniać górne, szczelne
powierzchnie umocnień.
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegną nawodnieniu, które
spowoduje ich nieprzydatność do celów posadowienia rurociągów lub uzbrojenia, 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 cieków naturalnych, rowów lub urządzeń odwadniających
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co leży po stronie
Wykonawcy.
Rurociągi należy bezwzględnie układać w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie
wykopu uniemożliwi uzyskanie prawidłowego stopnia zagęszczenia podsypki.
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robót.
5.9
Odwodnienie drenażem
Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopów zostały opisane w
Polskiej Normie PN-B-10736.
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi do akceptacji odpowiednie atesty w
zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich użytych urządzeń i
materiałów.
Głębienie wykopów do czasu ułożenia drenażu należy realizować pompując wodę wprost z dna
wykopów. Po osiągnięciu projektowanej głębokości wykopu należy założyć drenaż, 0,2 m
poniżej tego dna wykopu. Dreny układać w podsypce piaskowo żwirowej.
Spadek drenów ma być zgodny z projektowanym spadkiem rurociągów oraz powinien zapewnić
wymaganą hydrauliczną przepustowość drenu. Dreny należy podłączyć na końcu
wykonywanego odcinka do studzienek drenarskich (czerpalnych). Długość tych odcinków tzw.
roboczych należy ustalić na budowie w taki sposób aby wielkość dopływu wody do drenażu była
mniejsza od hydraulicznej przepustowości ułożonych drenów.
Studzienki drenarskie należy zlokalizować poza obrysem kanału. Należy je wykonać z rur
betonowych o średnicy 600 mm, które to rury powinny być zapuszczone co najmniej 1,0 m
poniżej projektowanej niwelety dna wykopu.
W studniach tych należy zainstalować przenośne pompy zatapialne o wydajności rzędu 20 m3/h
przy wysokości tłoczenia 20 m.
Wodę ze studzienek drenarskich należy odprowadzić za pomocą rurociągów tymczasowych
ułożonych po terenie, do najbliższych cieków powierzchniowych, a jeżeli takowych brak, to do
kanalizacji deszczowej po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę, zgody jej właściciela.
Zabrania się odprowadzenia pompowanej wody do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej.
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Po zakończeniu wykonywania odwodnienia, drenów nie należy usuwać bowiem po zagęszczeniu
podsypki, obsypki i zasypki, dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu
zagęszczonego (obniży się stopień zagęszczenia gruntu). Dreny należy zamknąć przez
zaczopowanie. Natomiast studzienki drenarskie mogą ulec likwidacji.
5.10
Odwodnienie igłofiltrami
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy
zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości do 5-6 m. Z uwagi na kształt tworzonego
leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok. 1-2 m. poniżej oczekiwanej
głębokości do której powinien zostać obniżony poziom wody. Montaż igłofiltrów przewiduje się
za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej o średnicy ok. 0,14 m. Końce igłofiltrów wpłukiwanych
powinny być zakończone filtrem, wodę podawać należy przy pomocy węża wpłukującego.
Rozstaw igłofiltrów, ilość rzędów powinny zostać ustalone przez Wykonawcą w zależności od
rzeczywistego poziomu wody gruntowej.
Igłofiltry instaluje się w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie filtry
określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym
poziomie.
Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone z kolektorem, w króćcach kolektora powinny być
uszczelnione uszczelką np. typu o-ring. Ciąg kolektorów łączy się ze sobą z wykorzystaniem
dodatkowych elementów instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowe.
W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypkę należy stosować na taką
wysokość, aby połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej jednak stosuje
się obsypkę na całej wysokości wpłukania igłofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych
obsypkę stosuje się na wysokości 0,5 m nad górną krawędź filtru. Uziarnienie obsypki
filtracyjnej dobiera się odpowiednio do gruntu, w którym posadowiony będzie filtr, stosując
zasadę według której wielkość ziaren obsypki powinna byc od 5 do 10-ciu razy większa od
średniej grubości ziaren gruntu.
Agregat powinien posiadać pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w
instalacji. Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia pobór
wody z gruntu. Pobrana woda powinna być wydalana przez agregat i kierowana przez rurociąg
lub wąż zrzutowy do odbiornika.
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6
godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości
wykonania obsypki filtracyjnej. Przyjmuje się, że do wypłukiwania igłofiltrów będzie
wykorzystywana woda z sieci wodociągowej przy pomocy stojaka hydrantowego z
wodomierzem.
5.11
Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy
Przy realizacji zasilania pomp odwadniających z istniejących linii energetycznych należy
przestrzegać odpowiednich norm dotyczących wykonania i eksploatacji linii wysokiego napięcia.
Natomiast przy realizacji zasilania z agregatu prądotwórczego należy dodatkowo przestrzegać
wytycznych podanych przez Producenta agregatu.
W realizacji odwodnienia należy stosować obowiązujące przepisy BHP oraz podane w
instrukcjach obsługi pomp i agregatu prądotwórczego.
6
Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OWW 00.00 „Wymagania ogólne”.
6.1
Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i WW oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację
Inspektora.
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6.2
Kontrola jakości wykonania robót
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i
wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z PFU,
opracowaną przez Wykonawcę Dokumentacją Projektową, WW i poleceniami Inspektora.
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodność z Dokumentacją Projektową,
b) badanie stopnia zagęszczenia,
c) przy wykonaniu Robót ziemnych:
− wykonanie wykopu i podłoża,
− zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
− stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa
pracy robotników zatrudnionych przy montażu,
− wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m,
zasypanie wykopu.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SWW i zaakceptowaną przez Inspektora. W
szczególności kontrola powinna obejmować sprawdzenie:
− głębokości założenia filtrów, igłofiltrów,
− wpływu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,
− skuteczności odwodnienia wykopu,
− sposobu odprowadzenia wody z wykopu.
Badanie i pomiary wykonanych elementów odwodnienia wykopów należy przeprowadzić wg
polskiej normy PN-B-10736/1999. Dokładność wykonania drenażu w planie - odchylenie
odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie
powinna przekraczać ± 5 cm, w odniesieniu do podanej dokumentacji.
Odchylenie spadku drenażu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy
zwiększeniu spadku).
Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekraczać ± 5 cm, a
jednocześnie ± 25% projektowanej grubości warstwy.
Należy sprawdzać i mierzyć ilość odpompowanej wody oraz położenie zwierciadła wód
gruntowych.
7
Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OWW 00.00 „Wymagania ogólne”.
a) Wszystkie koszty związane z wykonaniem niezbędnych robót pomiarowych, wyznaczeniem
trasy i punktów wysokościowych, wykonaniem inwentaryzacji elementów naziemnych
rurociągu należy ująć w jednostkach robót podstawowych podanych w Wykazie Cen. Koszty
prac pomiarowych powinny uwzględnić przygotowanie szczegółowych rysunków i obliczeń
dla wszystkich niezbędnych robót geodezyjnych i wytyczeń koniecznych dla realizacji robót
zgodnie z przygotowaną dokumentacja projektową, WW i wymaganiami Inspektora.
b) Koszty wykonania karczowania krzaków i poszycia należy ująć w jednostkach robót
podstawowych podanych w Wykazie Cen.
c) Wszystkie koszty związane z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych, zdjęciem i
rozścieleniem warstwy humusu, wykonaniem i umocnieniem wykopów, wykonaniem
podsypki i obsypki, wymianą gruntu, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wywozem
nadmiaru gruntu należy ująć w odpowiednich jednostkach robót podstawowych.
d) Ceny robót podane przez Wykonawcę w Wykazie cen muszą pokrywać wszystkie koszty
wykonania Robót i koszty związane z:
− wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
− wykonaniem dokumentacji fotograficznej i filmowej.
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8
Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OWW 00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inspektorowi kompletną
dokumentację geodezyjną powykonawczą opracowaną zgodnie z wytycznymi jak w pkt 5.6
niniejszych warunków oraz wymaganiami OWW.
9
Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OWW 00.00 „Wymagania ogólne”.
Rozliczenie zakresu robót i prac objętych umową dokonane będzie w oparciu o cenę
ryczałtową skalkulowaną przez Wykonawcę, ustaloną dla danej pozycji Wykazu cen. Na
Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych w Wykazie cen i
WW oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacją Projektową.
10
Dokumenty odniesienia
10.1
Elementy dokumentacji projektowej
Podstawą do wykonania robót są elementy dokumentacji powykonawczej wykonanych sieci,
Dokumentacji Projektowej przygotowanej przez Wykonawcę, Wykaz cen, Informacja dotycząca
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
10.2
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Normy i inne dokumenty
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. OJ

PN-B-10736/1999
PN-B-06050/1999
PN-88/B-04481
PN-86/B-02480
PN-B-10736/1999
PN-B-06050/1999
PN-88/B-04481
PN-86/B-02480
PN-S-02205/1998
PN-92/B-10735
PN/83-R-04150
PN/78-R-65023

„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.."
„Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze."
„Grunty budowlane. Badania próbek gruntu."
„Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów."
„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodo ciągowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
„Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.”
„Grunty budowlane badania próbek gruntu.”
„Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.”
„Drogi samochodowe. Roboty ziemne.”
„Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”
Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia
Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE i PVC, studni żelbetowych oraz z
tworzyw sztucznych produkowanych przez danego producenta.
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