452-3-3 NAWADNIANIE
1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami nawadniającymi,
robotami budowlanymi w zakresie rurociągów nawadniających, robotami
pomocniczymi w zakresie wodociągów oraz robotami w zakresie instalacji
elektrycznych związanych z zadaniem p.n: „Przebudowa stadionu miejskiego w
Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV)
Dział

Grupa

Klasa

Kategoria

45000000-7

Opis
Roboty budowlane

45200000-9

Roboty
budowlane
w
zakresie
wznoszenia
kompletnych
obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej
45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg,
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i
linii energetycznych

45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociągów
i
rurociągów
do
odprowadzania ścieków
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla projektu systemu automatycznego
nawadniania boiska piłkarskiego w Karpaczu przy ul. Krótkiej 4

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
systemu automatycznego nawadniania z automatyką sterującą oraz wymagania dotyczące wykonania
i odbioru wykopów liniowych pod rurociągi zasilające, rurociągi sekcyjne (rozdzielcze) i fragmenty
niskonapięciowego okablowania sterującego pomiędzy studniami zasilającymi a skrzynkami
irygacyjnymi poszczególnych sekcji.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe, pomocnicze i
towarzyszące (prace przygotowawcze) występujące przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z
budową systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego w Karpaczu.

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczają:
Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez stronę Zamawiającą, która jest odpowiedzialna za
kontrolę wykonanie robót objętych Umową,
Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Inspektorem Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
menadŜera Projektu.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez MenadŜera Projektu.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej lub
całkowita modernizacja (zmiana parametrów technicznych, przebiegu sieci w planie i przekroju
podłuŜnym) istniejących sieci.
Dokumentacja Projektowa (Rysunki) – Dokumentacja załączona do Dokumentacji Przetargowej
zawiera opis i rysunki. Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalają na określenie
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lokalizacji, zakresu i charakteru Robót.
Przedmiar Robót/Wykaz cen – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji
techniczno – uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonaniu Robót związanych z budową,
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną systemu nawadniania lub jego elementu.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące wykonywanych robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztuką budowlaną.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów
bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
Ŝe jest włączony w cenę umowną.
1.6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań,
będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- moŜliwością powstania poŜaru.
1.6.4. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy i wymagania ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do uŜytku. Nie
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót
muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste)
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mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek
zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.6.6. 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 przełoŜenia
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 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.
1.6.7. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca ma obowiązek stosować się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy
transporcie materiałów, gruntu i wyposaŜenia na teren oraz z terenu robót. Musi on uzyskać wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Na terenie boiska
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do szczegółowych wytycznych Inwestora, które
przedstawione zostaną w formie opisowej z załącznikiem mapowym.
1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. 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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego
1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia
przez Inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w niezmienionym stanie
do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7. Dokumentacja robót ziemnych oraz montaŜowych
Dokumentację robót ziemnych oraz montaŜowych stanowią:
– projekt systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z późn. zmianami),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z późn. zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z
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badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi
zmianami).
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
Wykonawca po przyznaniu Zamówienia otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze kompletnej
Dokumentacji Projektowej.
1.7.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w
ramach Ceny kontraktowej
1. Projekt organizacji i harmonogram robót
2. Projekt placu budowy, względnie zaplecza technicznego budowy
3. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robót opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno-wysokościowym
4. Zasilenie placu budowy w energię elektryczną
5. Plan BIOZ
6. Projekt powykonawczy systemu nawadniania

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
Grunty
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów (podłoŜa,
obsypki) oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy
spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów powinno być
zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Grunt uŜyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt ten moŜe być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony
(zamarznięty) nie moŜe zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować
niewłaściwe zagęszczenie zasypki.
Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych
– powinny mieć oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z
wymaganiami podstawowymi, lub – deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej
wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
– powinny mieć oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany"
2.1.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.1.2. 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 właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Przewiduje się składanie urobku na odkład z rozdzieleniem warstwy urodzajnej oraz podglebia.
Nadmiar podglebia wynikający z zastosowania zasypki wokół rurociągów zostanie wywieziony z
terenu budowy po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów.
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2.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umową. 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 uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości
uzgodnione nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez
Inspektora nadzoru.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur naleŜy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
– rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuŜsze niŜ
1 m,
– jeŜeli przewoŜone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku
nie powinna przekraczać 1 m,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed
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zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni
samochodu,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia. Platforma samochodu
powinna być ustawiona w poziomie. Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy
temperaturze otoczenia –5°C do +30°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób
szczelności oraz robót. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.

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

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić
badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
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zostaną przez Wykonawcę.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać
w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] KsiąŜka obmiarów
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.
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[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.6. 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
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z przedmiarem robót, wyszczególnione w SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza
się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca na szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Zamawiającym.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
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e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję,
Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
6. wyniki pomiarów kontrolnych, w zakresie przewidzianym w SST
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie istniejących sieci
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór pogwarancyjny
po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– 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).
– 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).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
– – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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II. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
1. ZAPLECZE WYKONAWCY
1.1. Wstęp
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz
dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót
1.2 Podstawy płatności
1.2.2. Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych instalacji,
urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych Wykonawcy
do realizacji wymienionych robót
1.2.3. Budowa i utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane
z uŜytkowaniem powyŜszego Zaplecza i obciąŜają Wykonawcę kontraktu
1.2.4. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich instalacji, urządzeń, biur,
placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
2.1. Wstęp
2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tras przebiegu elementów systemu
automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego w Niedrzwicy DuŜej.
2.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robót opisanych w pkt.2.1.1.
2.1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenia tras przebiegu elementów systemu
nawadniania boiska piłkarskiego. W zakres robót wchodzi sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i
wysokościowego punktów głównych osi trasy.
2.1.4. Określenia podstawowe
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy
punkt trasy
Wytyczanie palikami – czynność polegająca na osadzaniu w ziemi palików wskazujących lokalizację
poszczególnych elementów systemu nawadniania
2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt. 1.6

2.2. Materiały
Do utrwalenia punktów przebiegu trasy systemu automatycznego nawadniania Wykonawca
zobowiązany jest uŜyć oznakowań ustalonych z Inspektorem Nadzoru, mogą to być paliki drewniane,
powinny one być wystarczająco duŜe aby zapewnić ich dobrą widoczność. KaŜdemu rodzajowi
elementów systemu naleŜy przydzielić paliki oznakowane w określony sposób, np. kolorystycznie.

2.3. Sprzęt
Do pomiaru odległości na rysunku projektu naleŜy uŜyć skalówki. Do odtworzenia w terenie osi trasy
systemu nawadniania naleŜy uŜyć taśm mierniczych, szpilek, palików i sznurka.

2.4. Transport
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, które nie
kolidują z wytycznymi przekazanymi przez Inwestora.

2.5. Wykonanie robót
Prace pomiarowe będą polegały na odtworzeniu osi trasy w terenie według przekazanego projektu
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przebiegu systemu automatycznego nawadniania. Kolejne punkty - początkowy, końcowy oraz
załamania osi trasy będą wyznaczane sytuacyjnie i wysokościowo w odniesieniu do wytyczonych lub
wykonanych wcześniej nawierzchni i rabat oraz innych nasadzeń. Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać
w oparciu o dokumentację projektową. Wszystkie wymiary naleŜy sprawdzić w terenie, a ewentualne
rozbieŜności naleŜy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

2.6. Kontrola jakości robót pomiarowych
Kontroli jakości robót pomiarowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie porównania
wyznaczonej osi trasy z dokumentacją projektową.

2.7. Odbiór robót
Odbiór robót pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie
protokołu z kontroli, który Wykonawca przedkłada Inspektorowi.

2.8. Dokumenty związane
PN-EN 12484-4:2004 Nawodnienia -- Automatyczne systemy nawadniania murawy -- Część 4:
Instalacja i odbiór

3. ROBOTY ZIEMNE
3.1. Wstęp
3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru wykopów w gruntach kategorii I i II i ich zasypania
3.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 3.1.1.
3.1.3. Zakres robót objętych SST
- Ręczne lub mechaniczne kopanie rowów o głębok.0,6 m i szer. dna max. do 0,3m w gruncie kat. I-II
- Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o gł. do 0.6 m i szer. dna max. do 0.3 m w gruncie kat. I-II
- Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi
- Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) bez odspojenia
3.1.4. Określenia podstawowe
Zasypanie wykopu - zasypka - zasypanie wykopu po ułoŜeniu w nim na podsypce rur oraz kabli
Podglebie - warstwa gleby pomiędzy glebą Ŝyzną, a skałą macierzystą, martwica
Grunt Ŝyzny - warstwa gleby w której zachodzą procesy przyrodnicze
Wykop – dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji
podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.
Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym
wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu, przy wykonywaniu
torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.
Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m
i o długości powyŜej 1,50 m.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.
Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) – jest to mechaniczne lub ręczne
rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie.
Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu
warstwy ziemi urodzajnej.
Obsypka rur - obsypanie rur piaskiem lub gruntem wykopu
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym
obiektem.
PodłoŜe – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypką lub
zasypką wstępną. W podłoŜu wyróŜnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułoŜenia przewodu
na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką.
Pozostałe określenia podstawowe wg Polskich Norm i Ogólnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Materiały
Wykopy będą prowadzone w gruntach kategorii I-II.
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Jako podsypka wokół rur zastosowany zostanie piasek zwykły drobnoziarnisty.
Do zasypania wykopów będzie stosowany grunt z wykopu, składowany podczas kopania na odkład
wzdłuŜ wykopu, z podziałem na podglebie i glebę Ŝyzną. Zasypywanie wykopu będzie odbywało się w
kolejności: 1)podglebie, 2)grunt Ŝyzny. Nadmiar podglebia wynikający z objętości rur, oraz podsypki
piaskowej i obsypki rur będzie wywieziony lub wykorzystany w ranach robót ziemnych na terenie
inwestycji, za zgodą Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzęt do robót ziemnych
Przewiduje się moŜliwość wykonywania robót ziemnych za pomocą narzędzi ręcznych - szpadle,
łopaty, oskardy, łomy, grabie, taczki itp. lub/i sprzętu mechanicznego - do odspajania i zagęszczania
gruntu oraz zasypywania wykopów – koparki łyŜkowe i łańcuchowe do wykopów
wąskoprzestrzennych,
ładowarki, zagęszczarki typu "skoczek", młoty pneumatyczne. Do transportu mas
ziemnych wykorzystywane będą samochody skrzyniowe lub samochody wywrotki, natomiast na małe
odległości ładowarki i taczki. Rodzaj sprzętu wraz z istotnymi parametrami technicznymi do
uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora.

3.4. Transport sprzętu i materiałów
Ogólne ustalenia dotyczące transportu określono w pkt. 4 ST.
Na terenie objętym pracami Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do szczegółowych
wytycznych Inwestora odnośnie transportu materiałów i sprzętu, które przedstawione zostaną w formie
opisowej z załącznikiem mapowym.

3.5. Wykonanie robót
Wykopy będą nie obudowane, prowadzone bez spadków - równolegle do powierzchni gruntu, na
głębokość 60cm. Szerokość wykopu do 30cm. Zakłada się mechaniczne lub ręczne wykonywanie
wykopów, zgodne z projektem.
3.5.1. Zasady prowadzenia robót
- Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST pkt.5.
- Wykopy wykonywać naleŜy mechanicznie lub ręcznie. Ręczne wykonanie wykopów konieczne jest w
rejonie istniejącego podziemnego uzbrojenia, w pobliŜu duŜych drzew w obrębie rzutu ich koron.
- Wykopy nie będą umacniane ze względu na przewidzianą małą głębokość wykopu - 60cm.
- zakłada się szerokość wykopu - 30cm
- Dno wykopu powinno być równe, wykop będzie prowadzony bez spadku - równolegle do powierzchni
gruntu.
- Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.
- W pobliŜu drzew - w obrębie rzutu ich koron, naleŜy utrzymywać ściany wykopu w stanie wilgotnym
poprzez osłanianie zwilŜoną tkaniną oraz polewanie wodą aby nie dopuścić do przesuszenia brył
korzeniowych drzew. Idealna sytuacja występuje jeŜeli rowy są wykopane i zasypane tego samego
dnia
- Rowy zasypane będą po ułoŜeniu na podsypce z piasku rurociągów oraz okablowania sterującego,
oraz obsypaniu rur piaskiem, a następnie ułoŜeniu taśm ostrzegawczych.
- Aby uniknąć późniejszego zapadnięcia rowów, ich zasypanie powinno odbywać się stopniowo, przez
układanie i ubijanie kolejno warstw grubości nie większej niŜ 20cm.

3.6. Kontrola jakości robót ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy
zwrócić na:
a) dokładność wykonania wykopów
b) dokładność zagęszczenia zasypanego wykopu.

3.7. Odbiór robót
Na odbiór robót składają się: pomiar szerokości i głębokości wykopu za pomocą taśmy mierniczej lub
metrówki oraz ewentualny pomiar wyrównania dna wykopu przy pomocy łaty. Kierownik budowy
powinien prowadzić bieŜącą kontrolę wykonania wykopów jak robót podlegających zakryciu. Przed
zasypaniem wykopów dla danej sekcji naleŜy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla
wszystkich tras zasypywanych rurociągów.
72

3.8. Dokumenty związane:
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania

4. ROZBIÓRKA i ODTWORZENIE ELEMENTÓW DRÓG
4.1. Wstęp
4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem elementów dróg
4.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 4.1.1.
4.1.3. Zakres robót objętych SST
- Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
- Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm
- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie
- Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10 cm mechanicznie
- UłoŜenie przepustów dla rurociągów z rur osłonowych
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
- Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
- Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm
- Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o grubości 50 cm (w
murach oporowych ogrodu róŜanego)
Roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem elementów dróg będą realizowane w miejscach
przecięcia rurociągów systemu nawadniania z nawierzchniami istniejącymi
4.1.4. Określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami.
4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte są w ST pkt. 5.

4.2. Materiały
4.2.1. Rodzaje materiałów
Materiały do naprawy nawierzchni asfaltowych
• Beton zwykły B-10 wg PN-88/B-06250
• Piasek zwykły wg PN-B-11113:1996
• Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400
• mieszanka mineralno-asfaltowa do stosowania na zimno
4.2.2. Składowanie materiałów
Mieszanka betonowa gotowa powinna być składowane w sposób chroniący przed namoknięciem
Kruszywa naleŜy składować na powierzchni utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się
wody.
Materiały powinny być dostarczane sukcesywnie do miejsca wbudowania.

4.3. Sprzęt
4.3.1. sprzęt do robót drogowych
łopaty
ściągaczki listwowe
listwy profilowe
piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni
spręŜarka powietrza spalinowa
walec wibracyjny samojezdny lub zagęszczarka płytowa

4.4. Transport
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu z zachowaniem warunków ST
pkt. 4, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych Inwestora, odnośnie transportu materiałów i
sprzętu.

4.5. Wykonanie robót
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a) Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów
rozbieranych zgodnie z dokumentacją projektową, ST, lub poleceniem Zamawiającego. Wszystkie
elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych
uszkodzeń. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiórkowej Inspektor moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie
określony przewidziany odzysk materiałów. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością
Wykonawcy, powinien on przewieść je na miejsce określone w ST lub wskazane przez
Zamawiającego. Elementy i materiały , które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny
być usunięte z terenu budowy.
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez
Inspektora.

4.6. Kontrola jakości robót
4.6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych
robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych
elementach nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST "Roboty
ziemne"

4.7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt.8

4.8. Przepisy związane
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
- PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje.
Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.

5. RUROCIĄGI I URZĄDZENIA SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA
– MONTAś I URUCHOMIENIE
5.1. Wstęp
5.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru montaŜu i uruchomienia rurociągów oraz urządzeń systemu automatycznego
nawadniania dla boiska piłkarskiego w Niedrzwicy DuŜej.
5.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 5.1.1.
5.1.3. Zakres robót objętych SST
5.1.3.1. Rurociągi – montaŜ
- UłoŜenie podłoŜa (podsypki i obsypki) pod kanały i obiekty z piasku grub. 10 cm
- MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych HDPE Pn 10 o śr. nominalnnej 50 mm z rur w zwojach
- MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych HDPE Pn 10 o śr. nominalnnej 80 mm z rur w sztangach
- Oznakowanie trasy rurociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
- MontaŜ kształtek i materiałów pomocniczych dla instalacji automatycznego nawadniania
5.1.3.2. Zraszacze – montaŜ
- MontaŜ zraszaczy wynurzanych rotacyjnych
5.1.3.3. Urządzenia - montaŜ
- MontaŜ elektrozaworów
- MontaŜ sterownika systemu nawadniania,
- MontaŜ systemu pompowego
- MontaŜ zestawu wodomierzowego
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5. 1.3.4.Uruchomienie instalacji automatycznego nawadniania wraz z regulacją
5.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i postanowieniami
Umowy
5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową.

5.2. Materiały
5.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane są w ST pkt.2
NaleŜy zastosować się do wszelkich wytycznych producenta odnośnie transportu, rozładunku i
składowania wykorzystywanych rur, kształtek i urządzeń.
5.2.2. Rodzaje materiałów
Rury i kształtki – wg wymagań PN-EN 12201
• ruryPE PN-16, średnica zewnętrzna 63 mm i 90 mm
• złączki zaciskowe PN-10 (z o-ringiem gumowym, ozn. „PE”) – trójniki, kolana, przeloty – do rur
o średnicy 63mm i 90 mm
• złączki gwintowane PP – nyple, kolana, redukcje
• złączki gwintowane PP ze śrubunkiem – kolana, przeloty
Zraszacze –wg wymagań PN-EN 12484-2:2003
• wynurzalne zraszacze rotacyjne o promieniu zraszania 19-29 m, wbudowany elektrozawór 24
V, wlot gwint 1,5”, ciśnienie robocze 5,0 – 8,0 bar,
3
• zestaw hydroforowy Q 16 m /h, dająca po obliczeniu strat wynikających z odległości umieszczenia
zraszaczy w płycie boiska odpowiednie parametry ( zasięg i wielkość opadu) dla działania zraszacza
boiskowego, z zabezpieczoniem przed suchobiegiem,
3
3
• Zestaw wodomierzowy z: wodomierzem DN40, Q3=16m /h, Q4=20m /h; zaworem antyskaŜeniowym
typu EA DN80, dwoma zaworami odcinającymi DN80 i zaworem spustowym DN20
• sterownik 13 sekcyjny 230/24V
• czujnik deszczowy,
5.2.3. Składowanie materiałów
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, naleŜy więc chronić je przed
uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania. Rury w kręgach naleŜy składować na płasko,
na równym podłoŜu, na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni
składowania. Nie przekraczać wysokości składowania określonej przez producenta. Rury o róŜnych
średnicach powinny być składowane oddzielnie. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy
którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.)
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyŜszoną temperaturę i promieniowanie UV,
naleŜy je więc chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną oraz nadmiernym nagrzewaniem, a
takŜe przed kontaktem z produktami naftowymi. JeŜeli rury i złączki są przechowywane na otwartej
przestrzeni i naraŜone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, naleŜy stosować instrukcję
producenta odnośnie zacienienia.
Zaleca się uszczelnienie wylotów rur odpowiednio dopasowanymi nasadkami z tworzyw sztucznych
lub taśmą klejącą, aby zapobiec dostaniu się do .środka kamieni, gruzu lub zwierząt.
Szczegółowe zasady składowania materiałów do budowy systemu nawadniania wg. normy PN-EN
12484-4.

5.3. Sprzęt
5.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST pkt.3
5.3.2. Sprzęt do montaŜu systemu automatycznego nawadniania
MontaŜ systemu automatycznego nawadniania wykonywany jest ręcznie, wszystkie elementy są
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skręcane. Potrzebny sprzęt to: wkrętarki, noŜyce do rur, sekatory, noŜe, klucze nasadowe, klucze
zaciskowe, młotki i szpadle oraz pompka ręczna lub agregat pompowy przystosowany do
wykonywania prób ciśnieniowych

5.4. Transport
Rury i kształtki oraz urządzenia do montaŜu systemu automatycznego nawadniania mogą być
przewoŜone dowolnymi środkami transportu przy zachowaniu zasad ogólnych określonych w punkcie
4.3 ST.

5.5. Wykonanie robót
5.5.1. Zasady wykonania robót montaŜowych
Wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisowej cześci dokumentacji proejktowej.
5.5.2. . Zasady obowiązujące przy uruchamianiu systemu
a) przed montaŜem elementów naraŜonych na zanieczyszczenia (dysze zraszaczy) naleŜy
przepłukać rurociągi w celu usunięcia pozostałości po mechanicznym montaŜu elementów
systemu
b) zamontować dysze. o odpowiedniej wydajności i przeprowadzić wstępną regulację kąta pracy
zraszaczy;
c) napełnić rurociąg wodą i wyregulować wstępnie przepływ elektrozaworu do wymaganego
ciśnienia roboczego
d) przeprowadzić dokładną regulację zasięgu i kąta pracy zraszaczy.
e) wyregulować dokładnie ciśnienie robocze sekcji do wartości przewidzianych w projekcie.
UWAGA:

Napełnianie pustego rurociągu naleŜy wykonywać powoli, w celu zabezpieczenia przed
wystąpieniem zjawiska uderzenia
hydraulicznego.
5.6. Kontrola jakości robót
5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót wg. ST część ogólna
5.6.2. Kontrola szczelności
Po zakończeniu montaŜu kaŜdej z sekcji naleŜy przeprowadzić próbę szczelności systemu, przed
zasypaniem wykopów. Przed próbą szczelności instalację naleŜy napełnić wodą oraz dokładnie
odpowietrzyć. Ciśnienie próbne winno wynosić 100% załoŜonego maksymalnego ciśnienia roboczego
sekcji. W przypadku wystąpienia przecieków podczas próby szczelności, nieszczelności naleŜy
usunąć i ponownie przeprowadzić próbę szczelności.

5.7. Obmiar robót
Obmiar robót naleŜy przeprowadzić zgodnie z przedmiarem robót oraz umową.

5.8. Odbiór robót
5.8.1. Ogólne warunki odbioru robót
- Wykonawca powinien przedłoŜyć do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru próbki materiałów
wymaganych w umowie. Powinien równieŜ udowodnić Ŝe ich parametry są zgodne z wymaganiami
określonymi w odpowiednich normach.
- Wykonawca powinien dostarczyć sprawozdania z badań ciśnieniowych sieci rurociągów.
- Inspektor Nadzoru powinien sprawdzić, czy wszystkie zainstalowane materiały są zgodne z opisem
technicznym, oraz czy ich parametry odpowiadają danym zawartym w projekcie.
- Inspektor nadzoru powinien sprawdzić , czy osprzęt, podział na sekcje, numer średnicy dyszy,
wielkość wypływu kroplownika i zasięg zraszacza są prawidłowo ustawione dla optymalnego działania
systemu. W tym celu moŜe posłuŜyć się na załącznikiem A do normy PN-EN 12484-4.
- Inspektor Nadzoru powinien sprawdzić protokoły odbiorów robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych
- Dokumentacja techniczna działania części hydraulicznej systemu zawiera:
• plan przebiegu systemu zatwierdzony przez Kierownika budowy (inwentaryzację
powykonawczą)
• instrukcję obsługi zainstalowanego sprzętu i instrukcję działania systemu
5.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
MontaŜ rurociągów stanowi roboty podlegające zakryciu i jako taki powinien być odbierany etapami,
przed zasypaniem wykopów, po wykonaniu prób ciśnieniowych. Przed zasypaniem naleŜy wykonywać
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równieŜ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zmontowanych fragmentów instalacji.

5.9. Dokumenty związane
- PN-EN 12484-4:2004 Nawodnienia -- Automatyczne systemy nawadniania murawy -- Część 4:
Instalacja i odbiór
- PN-EN 13635:2003 Nawodnienia. Systemy nawodnień umiejscowionych. Terminologia oraz dane
dostarczane przez producenta
- PN-EN 12484-2:2003 Nawodnienia. Automatyczne systemy nawadniania murawy. Część 2:
Projektowanie i określanie typowych wzorców technicznych
- PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody -Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne
- PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody -Polietylen (PE) -- Część 2: Rury
- PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody -Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

6. UŁOśENIE NISKONAPIĘCIOWEGO OKABLOWANIA STERUJĄCEGO OD
STEROWNIKA DO ZRASZACZY
6.1. Wstęp
6.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
ułoŜenia niskonapięciowego okablowania sterującego od sterownika do zraszaczy
6.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 6.1.1.
6.1.3. Zakres robót objętych SST
- Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie, od sterownika do zraszaczy
- MontaŜ złącz kablowych
6.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt.5

6.2. Materiały
6.2.1. Wykaz materiałów
materiały wg wymagań N SEP–E–004 oraz PN-EN 50086-2-4:2002
• kabel ziemny
• taśma z folii polietylenowej.do znakowania tras kablowych
6.2.2. Składowanie materiałów
Materiały, aparaty , urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne naleŜy przechowywać w
pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
oświetlonych. Składowane kable powinny być zabezpieczone przed wilgocią.

6.3. Sprzęt
Do układania i łączenia kabli przewiduje się uŜycie następującego sprzętu:
narzędzia ręczne takie jak młotek, kombinerki, wkrętaki
elektronarzędzia - wkrętarki i wiertarki udarowe.

6.4. Transport
Transport sprzętu i materiałów na zasadach ogólnych - ST pkt.3

6.5. Wykonanie robót
Zasadnicza metoda instalacji kabli elektrycznych powinna spełnić niŜej podane wymagania.
a) podczas instalacji nie naleŜy nadmiernie naciągać, rozciągać, związywać i szarpać kabli.
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Kable naleŜy ułoŜyć w rowie na ubitym podłoŜu, tak aby miały równe oparcie na swojej całej
długości. Nadzór podczas instalacji powinien zapewnić, Ŝeby nie doszło do przecięcia lub
nacięcia kabli.
b) NaleŜy pozostawić 1-metrowy luz tworząc poziomą pętlę na kaŜde 50m ułoŜonego kabla i na
kaŜdym rozgałęzieniu rowu lub zakręcie pod kątem 90º. Minimalny 1-metrowy luz naleŜy
pozostawić na kaŜdym połączeniu, aby umoŜliwić jego wyciągnięcie na powierzchnię ziemi w
celu przeglądu.
c) Połączenia kabli powinny zawsze być umieszczone w studzienkach.
d) Głębokość: Na ogół kabli nie naleŜy kłaść nad rurą, ale na dnie rowu obok rury.
e) Instalacja we wspólnym rowie: Minimalna odległość pomiędzy kablem niskiego napięcia a
kablem bardzo niskiego napięcia powinna wynosić 0,3m. W takim wypadku kabel bardzo
niskiego napięcia moŜe być umieszczony nad rurami.
f) Kable niskonapięciowe 24V układane będą w rowach razem z rurociągami sekcji i razem
oznaczone folią ostrzegawczą.
g) Plan przebiegu okablowania: Podczas instalacji okablowania , trasę jego przebiegu i
lokalizację połączeń elektrycznych naleŜy dokładnie odwzorować na planie przebiegu
okablowania.

6.6. Kontrola jakości robót
Po zakończeniu prac montaŜowych naleŜy wykonać pomiar kabli zasilających.
Badania kabli sterujących wg normy PN-EN 12484-4, pkt. 4.8.

6.7. Odbiór robót
6.7.1. Sposób odbioru robót
W momencie gdy wykonawca uzna, Ŝe prace montaŜowe zostały zakończone i Ŝe regulacja
uruchomionej instalacji jest zakończona, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w
odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach
odbiorczych instalacji. Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole,
sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych
usterek. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inwestorowi:
• instrukcje pracy i obsługi urządzeń,
• dokumentację powykonawczą ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),
• szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz
wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,
• atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów , urządzeń , przewodów i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, które okaŜą się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

6.8. Obmiar robót
Układanie kabli w wykopach naleŜy do robót zanikających i ulegających zakryciu i jako takie.
Wykonawca jest zobowiązany kable obmierzyć oraz zainwentaryzować powykonawczo przed
zasypaniem. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

6.9. Dokumenty związane
N SEP–E–004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-EN 50086-2-4:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-4:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi
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