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KODY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG CPV
45331110-0 - Instalacje gazowe
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu - Roboty ziemne
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
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DANE OGÓLNE

1.1
Nazwa zadania i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Inwestycja:
Przebudowa sieci gazowej w ramach zadania: „Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha
w Skoczowie na odcinku ok. 0,6km wraz z elementami przebudowy”
Inwestor:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.
1.2
Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu
i wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją inwestycji.
1.3
Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie przebudowy sieci gazowej.
Zakres i rodzaj robót budowlanych
Rodzaj robót obejmuje:
− Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe;
− Roboty ziemne;
− Roboty montażowe sieci gazowe
− Zagospodarowanie terenu
− Odtworzenie nawierzchni
Zakres robót obejmuje:
− Wykonanie planu BIOZ;
− Organizację placu budowy, oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz
przygotowanie zaplecza budowy;
− Zakup i dostawa materiałów na plac budowy oraz ich składowanie wraz z zabezpieczeniem przed
kradzieżą;
− Geodezyjne wytyczenie obiektów;
− Wykonanie prac przygotowawczych, w tym przekopów kontrolnych;
− Wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu i odwodnieniem, w tym wykonanie
komór dla przewiertów;
− Odwóz nadmiaru ziemi;
− Przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, podsypka piaskowa/piaskowo-żwirowa;
− Wykonanie zabezpieczeń istniejących sieci za pomocą rur ochronnych;
− Wykonanie włączeń do istniejących sieci;
− Roboty montażowe, instalacyjne – ułożenie rurociągów gazociągowych, montaż rur (zgrzewanie
rurociągów PE),wykonanie przewiertów, węzłów, armatury;
− Próby szczelności sieci gazociągowej;
− Oznakowanie trasy gazociągu oraz uzbrojenia;
− Demontaż umocnień ścian wykopu;
− Zagęszczenie i zasypanie wykopu;
− Odtworzenie nawierzchni;
− Przeprowadzenie odbiorów wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4
Definicje i skróty
Poniżej zdefiniowano określenia podstawowe obowiązujące dla wszystkich specyfikacji technicznych.
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Sieć gazowa - sieć połączonych rurociągów służących do przesyłania i rozprowadzania gazu wraz
z obiektami inżynierskimi.
Gazociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.
Uzbrojenie przewodów gazowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie
i eksploatację sieci gazowej.
Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługująca zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
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Chodnik. Utwardzony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.
Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi
przewodu, itp.
Objazd tymczasowy. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okrężnego ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.
Okres zgłaszania wad. Okres dwóch tygodni liczony od zgłoszenia przez wykonawcę odbioru obiektu.
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar Robót. Wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
Przeszkoda. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie przebudowywanego gazociągu (mogą
być sztuczne lub naturalne.)
Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
zielonym naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń
zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową.
Rura przewiertowa lub przeciskowa. Rura dla wykonania przejścia pod przeszkodą metodą
bezwykopową.
Skrzyżowania. Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego
uzbrojenia.
Teren budowy (plac budowy). Należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Urządzenia melioracji wodnych. Urządzenia służące odwodnieniu terenu w formie rowów otwartych,
sączków drenarskich i zbieraczy.
2

MATERIAŁY

2.1
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Wykonawca robót powinien przedstawić pisemnie do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do
realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat
zgodności, deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację właściwości urzytkowych, a także
inne prawnie określone dokumenty. Inspektor Nadzoru pisemnie zatwierdza materiały budowlane.
Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać
dokumenty stwierdzające podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby
udowodnić, że spełniają one wymagania specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów
lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez
Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek
dostarczenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru.
2.2
Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskały
akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów
budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji i specyfikacji technicznej do
innych celów niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte. Każdy rodzaj robót wykonywanych
z użyciem materiałów, elementów budowlanych i urządzeń, które nie zostały sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy,
który ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

5

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla przebudowy sieci gazowej w ramach zadania:
„Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6km wraz z elementami
przebudowy”
2.3
Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i ustala się je z odpowiednim
użytkownikiem sieci gazowej. Do wykonania zabezpieczeń sieci gazowej stosuje się rury PE 100
typoszereg SDR 11 wg. normy zakładowej PGNiG-ZN-G-3150.
2.4
Rury ochronne
Rury ochronne powinny mieć ściankę o grubości nie mniejszej niż grubość ścianki gazociągu. Do
wykonania zabezpieczeń sieci gazowej stosuje się rury ochronne PE 80 typoszereg SDR 17,6 wg. normy
zakładowej PGNiG-ZN-G-3150. 2.4.
2.5
Armatura i kształtki
Armatura i kształtki wbudowane w gazociąg powinny mieć wytrzymałość mechaniczną oraz konstrukcję
umożliwiającą bezpieczne przenoszenie maksymalnych ciśnień gazu i naprężeń rur gazociągu.
W gazociągach układanych w ziemi korpusy armatury powinny być wykonane ze stali lub staliwa.
2.6
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, powinny być
wywiezione poza teren budowy.
3
SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania sieci gazowej zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość
robót. Roboty związane z wykopami można wykonać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego
typu sprzętu. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie, dostosowany
do technologii warunków wykonywanych robót oraz powinien posiadać aktualne dopuszczenie do pracy
wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Nie dopuszcza się stosowania maszyn i urządzeń do
realizacji sieci takich, które mogłyby doprowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych lub
powierzchniowych, substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi dla środowiska. Wszystkie
urządzenia muszą być użytkowane zgodnie z przepisami BHP. Pracownicy powinni posiadać aktualne
badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie BHP, jak również przejść odpowiednie szkolenia
uprawniające ich do wykonywania odpowiednich robót montażowych.
Przewidywany do użycia sprzęt podstawowy stanowią:
− koparki o pojemności łyżki 0,25 – 0,6 m3;
− koparko – spycharka kołowa 0,15 m3;
− koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyżki 1,25 m3;
− samochód samowyładowczy do 5t.;
− samochód skrzyniowy do 5t.;
− żuraw samochodowy do 4t.;
− sprzęty do zagęszczania gruntu (ubijaki spalinowe 200 kg, stopy wibracyjne, zagęszczarki
płytowe);
− wciągarki mechaniczne i ręczne 3 – 5t.;
− ciągnik siodłowy z naczepą;
− sprężarkę powietrza spalinową 4 – 5 m3/min.;
− zgrzewarki do łączenia odcinków rur PE i kształtek;
− spawarki elektryczne;
− pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne;
− szlifierka kątowa;
− podnośnik widłowy;
− drabiny;
− przewody parciane do odprowadzania wody z wykopów;
− agregat prądotwórczy przewoźny;
− niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami;
− taśma miernicza;
− komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca;
− podbijaki drewniane do rur;
− betoniarka;
− szpadle, łopaty.
Całość sprzętu niezbędnego do wykonania robót będzie wyspecyfikowana w projekcie organizacji robót –
sporządzonym przez Wykonawcę robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne
i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt
zaakceptuje Inspektor Nadzoru.
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4

TRANSPORT

4.1
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone
w projekcie organizacji robót oraz nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.
Środki transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie
i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone przez Wykonawcę
w projekcie organizacji robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie
i innych parametrów technicznych. Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą
posiadać odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Środki transportu nieodpowiadające
warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
4.2
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Zastosowane środki i metody transportu materiałów dostarczanych na budowę powinny być zgodne
z zaleceniami producenta transportowanych materiałów. Przewidywane do użycia podstawowe środki
transportu stanowią:
− Samochody dostawcze (producentów lub wykonawcy);
− Ciągnik lub samochód z przyczepą skrzyniową;
− Samochód samowyładowczy.
Wszystkie środki transportu niezbędne do wykonania robót zostaną wyspecyfikowane w projekcie
organizacji robót – sporządzonym przez Wykonawcę robót. Ruch środków transportowych obok wykopów
powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu wyznaczonymi drogami
technologicznymi. Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności
zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Transport będzie taki jak określono w specyfikacji lub inny,
jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
4.2.1
Transport rur PE
Rury muszą być przewożone środkami transportu określonymi przez producenta, w sposób zabezpieczający
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego
wymagania określone przez producenta. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż
środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
UWAGA: Należy zwrócić uwagę na spełnienie krajowych i/lub lokalnych przepisów transportowych.
− do transportu rur należy używać samochodów z równą i płaską podłogą skrzyni ładunkowej lub
samochodów specjalistycznych. Podłoga musi być wolna od gwoździ i innych wypukłości;
− na czas transportu rury należy skutecznie zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Wszelkie
wsporniki boczne muszą być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi;
− przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna
być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną
kruchość tworzywa;
− rury o największych średnicach należy układać na spodzie skrzyni ładunkowej;
− rury nie powinny wystawać poza skrzynię ładunkową samochodu o więcej niż pięciokrotną
wartość ich średnicy nominalnej DN, wyrażonej w metrach, lub na długości 2 m, zależnie od tego,
która z tych wielkości jest mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur
zapakowanych w sztywne wiązki;
− kiedy rury i / lub kształtki będą wymagały specjalnego transportu, klient zostanie poinformowany
o procedurach, jakie należy zastosować.
Kształtki gazociągowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla
rur.
4.2.2
Transport armatury
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obwiązującymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.3
Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
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w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki należy łączyć w jednostki
ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu
mechanicznego do rozładunku.
4.2.4
Transport kruszyw
Piasek może być przewożony odpowiednimi do wymagań prawa o ruchu drogowym środkami transportu,
w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.5
Transport urobku
Materiały z wykopów mogą być przewożone odpowiednimi do wymagań prawa o ruchu drogowym
środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
4.2.6
Transport materiałów z rozbiórki.
Materiał z rozbiórki i wycinki można przewozić środkami transportu przystosowanymi i posiadającymi
odpowiednie atesty do przewozu stosownych materiałów. Np. samochody ciężarowe skrzyniowe
i samowyładowcze. Materiały należy przewozić w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie oraz
przesuwanie się podczas transportu. Materiał pochodzący z wycinki drzew i krzewów powinien być
odpowiednio rozdrobniony, posegregowany. Ułożony i związany. Ładunek powinien być zakryty siatką
ochronną.
5

WYKONYWANIE ROBÓT

5.1
Zasady ogólne wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami ST, projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty te można rozpocząć po uzyskaniu
pisemnego potwierdzenia o przekazaniu przez Inspektora terenu budowy oraz dokumentacji projektowej,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z rzędnymi określonymi w projekcie lub
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 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 ST, a także w normach, wytycznych oraz umowie. 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 rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.1.1
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz
jeden jeden komplet ST.
5.1.2
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze
od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z
dokumentacją projektową i ST. Wykonawca w miejscu widocznym umieści tablice informacyjną oraz
przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót budowlanych w działkach prywatnych wykona dokumentację
fotograficzną wraz z uzyskaniem protokołu odbioru terenu podpisanego przez właściciela. Ponadto przed
rozpoczęciem robót sporządzić protokół okazania kamieni granicznych sporządzony z właścicielami ternu
na których prowadzone będą roboty oraz działkach graniczących z nimi. W przypadku naruszenia lub ich
uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetę na własny
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koszt.
5.1.3
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
5.1.4
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 i wykonywania robót wykończeniowych
Wykonawca będzie:
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego działania.
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
c) możliwością powstania pożaru.
5.1.5
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
5.1.6
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
użytkowników 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.
5.1.7
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
5.1.8
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie 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 niespełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w cenie umownej.
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5.1.9
Ochrona i utrzymanie
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
5.1.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np.: Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
5.2
Prace wstępne
Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru uzgodniony projekt organizacji ruchu. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą
wykonywane roboty związane z przebudową sieci gazowej. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru,
znajdujący się w granicach terenu budowy stały punkt niwelacyjny, tzw. reper roboczy. Wejście w teren
powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi.
5.3
Zasady wykonywania robót przygotowawczych
Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze, dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z uwidocznionym adresem obiektu
i krótkim opisem stanu technicznego skupiającym się na istniejących uszkodzeniach i pęknięciach,
5.4

Zasady wykonywania prac pomiarowych

5.4.1
Warunki techniczne wykonania robót
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
W oparciu o materiały dostarczone przez Inwestora i Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów budowlanych
oraz punkty wysokościowe (repety robocze) dla każdego punktu charakterystycznego inwestycji
i dostarczyć Inżynierowi kontraktu szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych
punktów powinno być dokonane w obecności Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powinien
natychmiast poinformować Przedstawicieli Inwestora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawy.
Wykonawca zobowiązany jest 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 powiadomić o tym
Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich
punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla
prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.
5.4.2
Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych
Wykonane przez Wykonawcę repery robocze powinny być wyposażone w oznaczenia, zawierające
wyraźne okresie nazwy reperu i jego rzędnej. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stale na
istniejących budowlach. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd
niwelacji był mniejszy od 4mm na km stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych.
5.5
Zasady wykonania robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów znajdujących się w pasie
wykopów zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją technicznę lub wskazanych przez Inwestora.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej albo przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru .
Elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych
uszkodzeń. Uzyskane elementy Wykonawca powinien przewieźć na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.
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5.5.1
Roboty w pasie drogowym
Jeżeli roboty prowadzone są w pasie drogowym (jezdnia) wówczas należy usunąć warstwy z obszaru robót.
Nawierzchnie asfaltowe należy ciąć pilą i usuwać zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie
środowiska. Technologia ma zapewnić zdjęcie wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni bez
powodowania uszkodzeń jakichkolwiek elementów pobocza lub jezdni nie podlegających rozbiórce oraz
bez uszkodzenia przebiegającego, istniejącego uzbrojenia terenu.
5.6
Drogi montażowe
Jeżeli zajdzie taka konieczność należy wykonać z elementów prefabrykowanych o szerokości 3.0 m drogi
montażowe zapewniające dojazd do pasa robót.
5.7
Roboty ziemne
Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401)
oraz PNB- 10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Wykopy pod gazociąg należy wykonać o ścianach
pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego
uzbrojenia terenu, wykopy wykonywać ręcznie w odległości ustalonej z właścicielami sieci. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle
z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób
zapewniający ich eksploatację. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna
być dostosowana do rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu kanału na
powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. Wykop pod gazociąg rozpocząć od miejsca
włączenia do istniejącej sieci. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków
osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków
krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Wydobywaną
ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby
utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Następnie odspajany grunt załadować bezpośrednio na samochody i wywieźć na wysypisko, przy
równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa
terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Grunt wydobyty z wykopu należy wywieść przez
Wykonawcę w miejsce składowania nadmiaru gruntu. Miejsce określa Wykonawca, który uzyska stosowne
pozwolenie oraz będzie ponosił opłaty i koszty składowania. Wykop należy zabezpieczyć w taki sposób
aby obudowa wystawała 0,15 m ponad teren. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm.
Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni
Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inspektora Nadzoru), czy rodzaj
gruntu odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Grunt rodzimy można
wykorzystać, o ile spełniają parametry zagęszczenia gruntu. Obudowa powinna być instalowana stopniowo,
w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. W czasie
wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach
należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m
nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być
wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami
bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu
i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. Jeżeli teren, na którym są wykonywane
roboty ziemne, nie może być ogrodzony, Wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. Przejścia dla
pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość, co najmniej 1,2 m a dla
ruchu jednokierunkowego, co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się
barierki z poręczami o wysokości 1,1 m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m. Wyjście (zejście) po
drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m od poziomu
terenu w odległości nieprzekraczającej 20,0 m
5.7.1
Wykopy otwarte o ścianach pionowych bez obudowy
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko w gruntach suchych,
gdy nie występują wady gruntowe. Teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie
o szerokości równej, co najmniej głębokości wykopu H; dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach
określonych wg PN74/B-02480 wynoszą:
− w gruntach spoistych 1,5 m;
− w pozostałych: 1,0 m.
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5.7.2
Wykopy otwarte o ścianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)
Do zabezpieczenia wykopów o głębokości do 2,0 m zastosować liniowe obudowy systemowe w systemie
lekkim, zdolnym przenosić parcie gruntu do 25 KN/m². W skład zestawu wchodzić powinny: płyty
podstawowe, rozpory. Pomiędzy płyty stosować rozpory składające się z dwóch kompletnych regulatorów
zakończonych kołnierzami, skręcanymi z łącznikiem śrubami M12x55. Długość rozpór ustalić w zależności
od wymaganej szerokości wykopu pomiędzy płytami zabezpieczającymi. Płyty stosowane w dolnej części
zabezpieczenia winny posiadać nóż ułatwiający zagłębianie zestawu w gruncie. Płyty w górnej części
powinny być wyposażone w belki z otworami na zawiesia oraz posiadać wytrzymałość pozwalającą na
wciskanie płyt łyżką koparki.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być
zachowane, co najmniej następujące warunki:
− górne krawędzie obudowy
− powinny wystawać, co najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegający teren,
− powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ
wody poza teren przylegający do wykopu.
5.8
Odspojenie i transport urobku
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia. Rozluźnienie gruntu
odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt
wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru
należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę.
5.9
Obudowa ścian i rozbiórka obudowy
Wykonawca wykona zabezpieczenia wykopów na czas przebudowy sieci gazowej zapewniając
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.
5.10 Odwodnienie dna wykopu
Przy przebudowie gazociągu w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej
depresji mogą występować trzy metody odwodnienia:
− Powierzchniowa
− Drenażu poziomego
− Depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.
Dla rurociągów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną
z tłucznia lub żwiru grubości do 50cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co około 50 m, skąd zostanie
odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować
typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej
śr. 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu
pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy
przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej.
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych
w trakcie wykonywania robót.
5.11

Odtworzenie nawierzchni

5.11.1 Odtworzenie pasa jezdni z betonu asfaltowego
Nie przewiduje się odtworzenia pasa jezdni ul. Stalmacha. Wykop do poziomu niwelety drogi należy
uzupełnić kruszywem zagęszczanym mechanicznie. Pozostałe nawierzchnie asfaltowe należy odtworzyć do
stanu pierwotnego.
5.11.2 Odtworzenie nawierzchni żwirowych
Po ułożeniu rury w wykopie, wykop na całej szerokości zasypać pospółką nową (nie z odzysku), o frakcji
0-16mm, zagęszczaną warstwami co 20 cm, której wysokość zależy od głębokości wykopu. Następnie
wykonać warstwę odcinającą gr. 15cm z piasku, zagęszczoną mechanicznie. Podbudowę z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm. Wskaźnik zagęszczenia zasypki oraz podbudowy,
określony próbą Proctora ma wynosić ls – min. 0,97.
5.11.3 Odtworzenie nawierzchni gruntowych oraz poboczy
W zakresie odtworzenia poboczy i dróg należy przywrócić teren do stanu pierwotnego sprzed wejścia
w teren.
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5.12 Badanie szczelności
Próbę szczelności rurociągów należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-92/B-10735. Próbę szczelności
odcinka wykonywać po jego ułożeniu i wykonaniu obsypki ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury
dla zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości
stwierdzenia ewentualnych przecieków. Próbę szczelności całego przewodu przeprowadzić po jego
ukończeniu, zasypaniu i po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności dla poszczególnych
odcinków.
5.13 Oznakowanie trasy gazociagu
Trasę gazociągu, załamania oraz uzbrojenie należy oznakować oznakować tabliczkami orientacyjnymi,
tabliczki mocować na obiektach stałych lub słupkach stalowych.
6

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1
Wymagania ogólne
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z warunkami technicznymi oraz
wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem
do Dziennika Budowy. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić
Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na
piśmie wyniki. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej,
którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora i Użytkownika.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Deklaracje Zgodności z Normą oraz na życzenie wszystkie badania jak
i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiały potwierdzające, że materiały
spełniają warunki techniczne wymagane przez normę PN EN 295. Inspektor może dokonać wizytacji
laboratorium w zakładzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badań na zgodność z PNEN 295.
6.2

Badanie zgodności z projektem
sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty;
sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym;
sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do
projektu i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru;
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów;
− sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami.
−
−
−

6.3
Badanie wykonania wykopów otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiałów i elementów obudowy – wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny
zewnętrzne:
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych przeprowadza
się przez:
a) oględziny zewnętrzne wzniosu górnych krawędzi obudowy i przylegania ich do terenu,
b) oględziny zewnętrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odpływu wód od
krawędzi wykopu poza teren.
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów
− wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym
sprzętem technicznym;
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy:
a) sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne składowania materiałów w obrębie klina odłamu
gruntu,
b) sprawdzenie prawidłowości składowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza się
przez oględziny zewnętrzne, pomiar w planie taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m
szerokości wolnego pasa terenu dla komunikacji.
Pomiary wykonywać w trzech dowolnych miejscach w odległościach, co 30,0 m.
− sprawdzenie zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi przeprowadza się
przez oględziny zewnętrzne;
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−

sprawdzenie prawidłowego wykonania wyjść z wykopu przeprowadza się przez oględziny
zewnętrzne.

6.4
Badanie podłoża
Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego. Grubość podłoża piaskowego, żwirowego przeprowadza się
pod zewnętrznym obrysem dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm
w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
6.5
Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia
Badanie przeprowadza się przez pomiar:
− rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora,
− wysokości przewodu w przekroju poprzecznym,
− obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów jw., a rzędną projektowanego
terenu w danym punkcie.
Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektów

6.6

6.6.1
Badanie ułożenia przewodu
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej długości i na
szerokości, co najmniej 1 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy przeprowadzić przez
oględziny zewnętrzne.
6.6.2
Badanie ułożenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według rysunków w projekcie
z dokładnością do 5 cm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
6.6.3
Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu
Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz
gabarytów wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością do 1 cm.
6.6.4
Badanie połączenia rur
Sprawdzenie wykonania połączeń należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.
6.7

Badanie warstwy zasypu, podsypki

6.7.1
Podsypka
Przewody sieci zewnętrznych gazociągowych (w miejscach koniecznych w celu wzmocnienia gruntu)
należy układać na podsypce piaskowo-żwirowej.
Podsypkę należy zagęścić ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym – ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia
powinien wynosić Is = 0,97
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 0,50 m.
Po ułożeniu rurociągu należy wykonać zasypkę przewodu.
6.7.2
Badanie warstwy ochronnej zasypu
Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczególności
ubicia jej z boków przewodu, wyznaczenie miejsc do badania stopnia zagęszczenia. Pomiar należy
wykonać z dokładnością do 0,05 m w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50,0 m.
6.7.3
Sprawdzenie warstwy zasypu
Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem spulchnienia
gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego zagęszczenia w zależności od
stosowanego materiału. W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności
optymalnej z tolerancją ± 20%. Wilgotność należy sprawdzić laboratoryjnie. W zależności od uziarnienia
stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą wskaźnika stopnia
zagęszczenia. Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia - 0,97. Wskaźnik zagęszczenia należy
potwierdzić badaniem laboratoryjnym. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest
wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej
i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru
nie zezwoli na ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy. Badanie zgęszczenia podłoża
wykonać metodą wskazana przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru.
6.8
−
−

Dopuszczalne tolerancje przy odbiorze
odchylenie osi rurociągu od ustalonej w planie nie powinno wynosić więcej niż ± 5cm;
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3,0cm;
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odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5,0cm;
odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 10%;

7
ODBIÓR ROBÓT
Zgodnie z zapisami umowy na wykonanie robót.
8
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z zapisami umowy na wykonanie robót.
9
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