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I.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do
przebudowy wewn trznej sieci wodoci gowej (L-764m) i budowy wewn trznej sieci
kanalizacyjnej (L-280,5m) na terenie Ogrodu Krasi skich w Warszawie.
II.

ROZPOCZ CIE PRAC
MPWiK po przekazaniu Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budow
dokumentacji wykonawczej oraz orygina u za cznika do opinii ZUD, zleca nadzór nad
wykonywanymi pracami do dzia u IN.
Wykonawca winien:
- Uzyska zgody na wej cie w teren od jego w cicieli.
- Zleci nadzór ogrodniczy w Wydziale Ochrony rodowiska Urz du Gminy
- Zg osi nadzór do s by eksploatacyjnych krzy uj cych si urz dze
uzbrojenia podziemnego
MPWiK zwo uje komisj z on z przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy, Biura
Projektowego, i w cicieli terenu celem wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy.
Wykonawca zleca jednostce geodezyjnej obs ug w trakcie realizacji robót tzn.
1. wytyczenie trasy przy czy wodoci gowych i przy czy kanalizacyjnych na
podstawie za cznika mapowego do opinii ZUD
2. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej stwierdzaj cej prawid owo
wykonania sieci zgodnie z tyczeniem zatwierdzonej w PODGiK.

III.
ZALECENIA REALIZACJI PRZEBUDOWY SIECI WODOCI GOWEJ I
BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ
Przed przyst pieniem do monta u sieci wodoci gowej i sieci kanalizacyjnej nale y
sprawdzi zgodno
wymiarów w projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci nale y zawiadomi projektanta celem
dokonania korekty.
W pierwszej kolejno ci nale y realizowa przej cie sieci wodoci gowej i
kanalizacyjnej przez jezdni i miejsca o zag szczonym uzbrojeniu podziemnym. Przed
przyst pieniem do realizacji nale y wykona przekopy kontrolne celem stwierdzenia
faktycznego zag bienia przewodów obcej gospodarki podziemnej.
Roboty nale y prowadzi zgodnie z obowi zuj cymi przepisami bhp w oparciu o
projekt organizacji robót i zagospodarowania placu co wynika z Zarz dzenia
Przewodnicz cego Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 19.11.1983 roku w
sprawie zasad projektowania inwestycji ze zmianami wprowadzonymi Zarz dzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 23.11.1987 roku (P.P. z
1987 r., nr 35 poz. 297).
Projektowane przy cza wodoci gowe i kanalizacyjne przecinaj poprzecznie szereg
uzbrojenia in ynieryjnego w tym: kable energetyczne, kable teletechniczne,
kanalizacj , wodoci gi oraz przewody gazowe. W/w uzbrojenie nie powinno
kolidowa wysoko ciowo z projektowan sieci wodoci gow i kanalizacyjn .
Usytuowanie istniej cego uzbrojenia naniesiono na profilu w oparciu o dane
wynikaj ce z podk adu geodezyjnego i nale y traktowa je jako przybli one.
W zwi zku z powy szym roboty w rejonie tego uzbrojenia nale y bezwzgl dnie
wykonywa r cznie i pod nadzorem s b bran owych.

IV.

WYKONANIE WYKOPU
Na ca ej d ugo ci wykopy wykonywa mechanicznie, tylko w s siedztwie kolizji oraz
drzew wykonywa r cznie z zachowaniem szczególnej ostro no ci. Pod nadzorem
odpowiednich s b eksploatacyjnych.
Wykopy szalowa stalowymi wypraskami
Szeroko wykopu oko o 0.9 - 1.0 m powinna spe nia warunki monta owe przy czy
wodoci gowych i kanalizacyjnych
Warstw wyrównawcz wykona piaskiem kopalnianym
Grubo warstwy wyrównawczej pod rurami min 0,20 m
Prace ziemne prowadzi zgodnie z BN - 83/8836 - 02

V.

WYTYCZNE MONTA U RUR

w trakcie realizacji nale y:
dok adnie zapozna si z projektem technicznym sieci wodoci gowej i sieci
kanalizacyjnej
przygotowa materia y niezb dne do prowadzenia robót, a mianowicie:
1. sprawdzi namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe na wypadek prowadzenia
robót w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszczu, niegu, wiatru,
du ego nas onecznienia)
2. czyst tkanin do czyszczenia elementów
3. pasy do opuszczania rur do wykopu
przed przyst pieniem do monta u nale y zapozna si z fabrycznymi instrukcjami,
znakami umieszczonymi na rurach
w czasie opuszczania rur wykop powinien by zupe nie suchy.
w wypadku pojawienia si wody gruntowej wykona odwodnienie za pomoc ig ofiltrów
Próby szczelno ci wykona zgodnie z ustaleniami z eksploatatorem oraz obowi zuj cymi
wymogami
UWAGA:
obowi zuj zasady wykonawstwa sieci wodoci gowej i sieci kanalizacyjnej okre lone
przez producentów.
elementy podlegaj ce odbiorowi:
1.
enie rur w wykopie
2. próba szczelno ci
3.
ukanie
4. zasypka

VI.

WYTYCZNE
TECHNOLOGICZNE
PRZEBUDOWY
WODOCI GOWEJ I BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

SIECI

Sie wodoci gow i sie kanalizacyjn nale y wykona zgodnie z aktualnie
obowi zuj cymi normami, normatywami i wytycznymi eksploatacyjnymi MPWiK.
Warunki techniczne wykonania, badania, prób i odbioru okre laj normy:
BN - 83/8836 – 02 - Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”
Elementy przy czy wodoci gowych i kanalizacyjnych powinny by zgodne z normami
przedmiotowymi, katalogami i rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowi zuj cymi w
projektowaniu i wykonawstwie.
Powierzchnie wewn trzne ruroci gów nale y oczy ci
z wszelkiego rodzaju
zanieczyszcze .
Wykopy nale y rozpoczyna od miejsc ewentualnych kolizji z istniej
gospodark
podziemn .
W trakcie prowadzenia robót budowlanych nale y przestrzega przepisów bhp i ruchu
drogowego, a w szczególno ci przepisy zawarte w rozporz dzeniu MBiPMB z dnia
08.03.1972 roku w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-monta owych i rozbiórkowych Dz. Ustaw nr 13 z 10.04.1972 roku
VII.

ZASYPYWANIE WYKOPU

Zasypk prowadzi zgodnie z instrukcj wytwórcy rur
Materia zasypki – dla pierwszej i drugiej warstwy - piasek kopalniany.
Wype nianie przestrzeni wokó rury wykonywa szczególnie ostro nie, r cznie nie
powoduj c jej przesuni cia
Grubo pierwszej warstwy powinna wynosi 0,2 m nad powierzchni rur. Materia tej
warstwy powinien by taki sam jak warstwy wyrównawczej
Przed u yciem drugiej warstwy wype niaj cej wzd
ruroci gu nale y u
ta my
informacyjne.
Drug warstw wype niaj
o grubo ci od 0,30 do 0,50 m nad rurami wykona starannie
poprzez ubijanie r cznie lub mechanicznie przy u yciu ma ych p ytowych urz dze
wibracyjnych. Zag szczenie materia u wype niaj cego nie powinno by wi ksze ani eli
gruntu poza wykopem.
Dalej zasypk mo na prowadzi gruntem rodzimym po usuni ciu z niego gruzu, korzeni,
kamieni itp.
Pod ulicami i chodnikami nale y zwróci szczególn uwag na zag szczenie zasypki.
Wynik zag szczenia powinien by potwierdzony badaniami. Wska nik zag szczenia
gruntu wg PN-75/S-96015-0
Nadmiar ziemi wywie na miejsce zwa ki

VIII. ODBIÓR ROBÓT
1. Uwagi ogólne
Przekazanie wykonanych robót do odbioru dokonuje Wykonawca.
Wykonawca zobowi zany jest przeprowadzi wszystkie niezb dne próby i badania kontrolne
w celu potwierdzenia zgodno ci wykonanych robót z projektem.
W czasie prowadzenia prac Wykonawca zobowi zany jest do zapewnienia bezpiecze stwa
zgodnie z wymogami przepisów bhp.
W trakcie odbioru nale y:
- sprawdzi jako u ywanych materia ów i urz dze do monta u.
- sprawdzi wyniki przeprowadzonych bada i pomiarów.
- sprawdzi dokumentacj powykonawcz ze stanem faktycznym
2.

Obowi zuj ce przepisy

Do realizacji robót i odbioru zamówienia obj tego niniejsz specyfikacj techniczn
obowi zuj odpowiednio:
Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dn. 5.08.98 w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych ( Dz.U.Nr. 107 poz. 679 ).
Ustalenia Aprobat Technicznych dla przyj tych systemów, które b
u yte w
realizacji.
Rozporz dzenie Min. Spraw Wew. i Administracji z dn. 31.07.98 w sprawie
systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz. U. Nr. 113 poz. 728, wraz z odr bnymi przepisami okre laj cymi
wyroby podlegaj ce certyfikacji zgodno ci.
3.

Dokumenty budowy

Do odbioru robót Wykonawca przedstawia dokumentacj
zawieraj :

powykonawcz

budowy

dziennik budowy
zestawienie dokumentacji z zakresu instalacji w formie rysunkowej (plan trasy,
profile, schematy instalacyjne).
Protoko y z:
- u enia w wykopie przed zasypaniem
- prób szczelno ci
- zag szczenia gruntu.
Dokumentacja geodezyjna stwierdzaj ca zgodno u enia sieci wodoci gowej i
kanalizacyjnej z projektowan tras
Specyfikacj zastosowanych materia ów
Gwarancje producentów zastosowanych materia ów.

