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1.1. PRZEDMIoT §PEcYFlKAcJl TEGHNIGZNEJ

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są informacje
oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
zewnętrznych sieci kanalizacyjnych, które zostanąw,vkonane w ramach budolu_v:

Budowa wewnęźrznĄ kanalizaĄi sanitarnej i deszczawej w
DPS Jarogniewice ui, Poznańska

1.2. zAKREs RoBoT oBJĘTYCH §PEcYFlKAcJĄ

Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu
robot iaka częśc Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

Elementy i urządzenia ażyte do wykonania sieei wodoeiagowej powinny
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branźowych, a w razie ich braku powinny
miec decyĄe dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
ż^l.-^^ -^^At ^h;^ł.,^h ^^^^."fil.^^i^ ^lĄ^iM.,i^z-ct^l lr§ l(JIJUt Ut4ęl,ytJl l DPtri/yll]\ctvląlJLrvJl lllJJi= .

1.2.1. Roboty ziemne
1.2,2, Roboty montaźowe przylączy

1.3. oGoLNE WYMAGAN|A DoTYcZĄcE RoBoT
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zgodność z dokumentacją techniczną specyfikacją techniczną i poleceniami
inspektora,
Roboty naieży wykonywaó w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w specyfikacji.
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej.
Użyte w treści specyfikacji poniższe określenia należy razumiećw każdym
pzypadku następujapo:

- kierownik budowy - osoba vfyznaczona przez Wykonawcę do kierowania
robotami iwystępowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
^-^i^t-r^^r ,,^_^..,_i^^^ ^^^l^^ l,,l^ łi_. L^l^^^ ^..{^-^-- Pl UJęt\(cll l( - uPl ćtwl llul 16l U§(JtJćl Pl clwl lą lu9 llLyvL\ lą 9ę{JąlJ{, clutul ęl l l

doku mentacj i projektowej
- materiały - niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentaĄą

projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez i nspektora nadzoru
- wyceniony przedmiar robot - przedmiar robot wyceniony przezwykonawcę i

stanowiący częścjego oferty.
W terminie określonym w warunkach kontraktu, Zamawiający przekaze

Wykonawcy plac budowy wrazze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi jakie są niezbędne dla robot, tokatizację i wspołi,zędne
państwowe głównych punktów, dziennik budowy i księgę obmiarów oraz
dokumentację projektową i specyfi kacje tech n i czne.
Doku ment acja załączana do dokumentacj i przetargowej zawiera rysunki które
pozwalają na określenie lokalizaĄi, zakresu i charakteru robót.



1.1.4.oDBloR RoBoT
1 .1 .4,1.Odbiór materiałów.

odbiór materiałó.,v por^rinlen być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na
budowę, Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właŚciwoŚci
technicznych zgodnie z Wmagan iam i odpowiedn iń norm przedmiotowych, aprobat
iechnicznych, dokumeniacji i innych dokumentów
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami
dopuszczĄącymi materiały do stosowania w budownictwie.
Materiały dostarczone na budowę muszą byc właściwie oznakowane, odpowiednio
znakiembezpieczeństwa, znakięm budowlanym lub znakiem zgodnoŚci PN. Ponadto
na materiałach lub opakowania muszą znajdawać się inne informaeję, w tym
instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę
należy aurocic na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, kiasę, markę itp.

dostarczonego matei,iału.
1 .1 .4.2. Odbiory międzyoperacyjne.

odbiór międzyoperacyjny powinien objąć svyym zakresem instalację wodociągową
prowadzonąw bruzdach ściennych, na ścianach i pod stropem parteru. Powinien on
być przeprowadzony przed zakry ciem.
Odbiór m iędzyoperacyjny powin ien obejmować:

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym
- sprawdzenle użycia właściwych materiałów
- sprawdzenie pravuidłowości zamówień

Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na:
- przejścia przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary
- bruzdy w ściankach - wymiary, czystość bruzcj, zgodnośc ich z opiniami i

zgodnośó z kierunkiem w przypadku spadków odcinków poziomych.
Na ządanie inspektora nadzoru może być przeorowadzone badanie prawidłowoŚci
połączeń rur araz armatury. Do badań należy wybrać losowo 3o/o połączen.
Badanie szczelności instalacji wodociągowej naleźy wykonać przy uv|tzględnieniu
następujących uwag:

- badania szczelności urządzeń wykonywać w temperaturze powietrza
wewnętrznego powyzej 0'C.

- barjaną instalację po zakorkowaniu otworów naieźy napełnió wodą
wodociągową lub z innego żrodła, dokładnie odpowietrząącurządzenie
zwracĄąc uwagę czy poNączenia przewodów iarmatury sąszczelne,

- po stwierdzeniu szczelności nalezy urządzenie poddać próbie
podvly ższonego ci śni enia za pomocą r ęczne1 pompki l ub agregatu
pom powego, przystosowanego do wykonywan i a Brób ei śn ieni owyeh.

lnstalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości
ciśnienia roboczego,\ecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać
przecieków fia przewodach, armaturze przelotowo - i,egulacyjnej i łączeniach.

1,1 .4.3. Odbiory końcowe.
W związku z tym, ze większość instalacji wody zimnej będzie prowadzona w
bruzdach inad sufitami podwieszonymi, badanie szczelności powinno być
przeprowadzone w ramach odbioru międzyoperacyjnego. Przed przystąpieniem do
odbioru końcowego należy dokonać regulacji wstępnej instalacji.
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Nalezy to wykonać w następujący sposób:
- przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy

urzSzenie ki ! kakrgtnie przepłukać ezystą zi mną wodą ( naj l epi ej wodą
pitną), aż do stwierdzania wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej,

- urządzenia instalacji wodociągowej uważa się za wyregulowane, jeżeli
woda wypływa znajwyżĄ połozonych punkiów czerpalnych, a czas
napełnienia zbiorników spłukujących nie przekracza 1 minuty

- po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażowąnależy
dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; treśc tego wpisu
powi n n a byc poświ adczona przez przedstawi ci e l a nadzaru i nwesto rs ki eg o.

Po zakanczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego
odbioru końcowego.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:

- czy uzilto właŚci,","3lch materiałÓ,"v i elementÓ,"v
- wykonanie instalaĄi zdokumentacjątechniczną.

P r zy o dbioue kańcowy m u rząd zen instal acji nal eży p rzedłoży ć:

- ciokumentację technicznąz naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupełnianiem dokonaniami w czasie budowy
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikĄące"
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów

pod legających odbiorom techn icznym
Zkazdega odbioru i proby ma być spor"ządzanil protokćł, który jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest
między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów
zan ikających lub uiegających zakryciu araz prob.

2, slEcl l PPZYŁĄCZA

2.1 PRZYŁĄCZA KANAL|ZACJ| SAN|TARNEJ l DESZCZOWEJ
2.1.1. WSTĘP.

P rzedm i otem opraeowan i a n in iejszej speeyf i kacj i teeh n i eznej są w,vmagan i a
dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem budowy sieci
wewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej i deszczawej zwlązanych z budowąsali,

ąĄĄ l\nATEtrlAt,Vż-- l .z-. lvtr\ l E f\lF\l- |

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą mieć dokumenty
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane,

Rury kanalizacyjne PVC-U - rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC a16O i a2oa łączane na uszczelki gumowe, kształtki PVC
Studzienkikanalizacyjne przepływowe Ą3O zwłazem żeliwnym EN124 C25a arazz
p i erści en i e m adciążalącym.

2 1 3. ZASADY WYKoNYWANIA
lstniejąca sieć wodociągowa i}<analizacji sanitarnej na terenie działRi szkolnej
wymagają przebudowy w związka zkoliąąbudynku sali z lokalizacją istniejapryeh
kolektorów zewnętrznej sieci gminnej. Przebudowa sieci wodociągowej poprzez
budowę węzłow po przecięciu rurociągu. PĄektowana przebudowa kanalizacji
pomlędzy istnlejący,mi studzienkami.
Wykonanie robót można powierzyć przedsiębiorstwom lub osobom posiadającym
odpowiednie uprawnienia i koncesje,



Roboty ziemne - powinny być wykonane zgodnie z normą PN-62/8836-02
1. wstępne prace pomiarowe i przygotowawcze
2, wykonanie, zabezpieczenie i zasypanie wykopów

Wykop należy razpocząc od najnizszego punktu tj, od wylotu do odbiornika i

prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Wydobywanąziemię na
okład naieży- składować wzdłuż ki,av,lędzi rlikopu w odiegłości 1 m, aby utworz,y,Ć
przejście. Szerokość wykopu powinna wynosić 1,1-1,3 m, zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B10735[6] podłoze rurociągu stanowić powinna warstwa podsypki
piaskowo-zwirowej o grubości 10 cm.
Posadowienie studzienek na podsypce piaskowo- źwirowej o grubości 100 mm,
Rurociągi należy obsypać i zasypac warstwą materiału piaskowo-zwirowego o
wysokości 30 cm ponad zewnętrzną ściankę wierzchu rury z dokładnym
zagęszczeniem warstwy ubijakami z obu boków przewodu. Zasypkę wykopów ponad
zagęszczon ą obs ypką ru ry pr avł adzic mażna mechan i czn i e, uzy.łĘąc g ru ntu
rodzimego lub sypkiego gruntu piaskowo -żwirowego, ubijając go warstwami,
szczegolnie dokładnie do wysokości 100 cm ponad zewnętrzne sklepieni rury,

2,1.4. oDBloR RoBoT
2.1.4,1. Odbiormateriałów

odbiór materiałór^.l powinien być dokonany bezpośrednio po lch dostarczeniu na
budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości
technicznych zgodnie zWmaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumeniacji i innych cjokumentów ociniesienia, jakośó maieriałów
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczalącymi materiały do
stosowania w budownictwie.
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio
znabiem bezpieczeństwa, znakięm budowl a nym l u b znakiem zg od n ości P N.

2.1.4.2. Odbiory częściowe
Odbior zanikających obej muje sprawdzenie:

- sposób wykonania wykopow
- przydatność podłoza naturalnego do budowy kanalizacji
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu

5 "2.4.3. Cdbiór techniczny końcowy,.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów_ inwentaryzaĄa geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnym
wykonana przez uprawnioną jednostkę geodez_vjną

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku Budowy daty,cząc,y,mi zmian i odstępst,"v od Dokumentacji
Projektowej

- protokały z odbiorów częściovłych i realizację postanowień dotyc,zących
usunięcia usterek
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie

zmiany i uzupełnienia
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