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ST-00 OGÓLNA STWIORB 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Nazwa zadania i przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach Zadania nr 1 pn. 
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie” oraz Zadania nr 2. Budowa 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie, stanowiących element Projektu 
Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o 
nazwie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” 

Roboty objęte Kontraktem należy wykonać zgodnie z wymogami Prawa Polskiego i Unii 
Europejskiej oraz Warunkami Kontraktu. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią integralną część 
dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji Robót opisanych w dokumentacji 
przetargowej na wybór Wykonawcy Robót będących przedmiotem Kontraktu. 

Przedmiotem Kontraktu jest:  

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Komorów i Słotwina (wraz z 
odgałęzieniami bocznymi wg dokumentacji projektowej) z wykonaniem wpięcia w istniejący 
system kanalizacji funkcjonujący na terenie w/w miejscowości. Budowana kanalizacja będzie 
wykonana w systemie grawitacyjnym wraz z niezbędnym uzbrojeniem na sieci i infrastrukturą 
techniczną. W Komorowie planowana jest budowa przepompowni ścieków oraz przepięcie 
nowego odcinka kanału tłocznego do istniejącego kanału tłocznego. 

- budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem na terenie miejscowości Komorów i Słotwina 
z wykonaniem wpięcia w istniejącą sieć wodociągową na terenie w/w miejscowości. W 
Komorowie do wykonania są również odcinki przyłączy wodociągowych zakończone studniami 
wodomierzowymi. 

 

1.2. Zakres Robót objętych STWIORB 

Zakres Robót podano w p. 1.1 niniejszej ST – 00. 

Wymagania ogólne ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

- ST-01 Roboty pomiarowe 

- ST-02 Roboty przygotowawcze 

- ST-03 Roboty ziemne 

- ST-04 Sieć kanalizacyjna i wodociągowa 

Ponadto należy przekazać Roboty do użytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego. 

Pozostałe istotne wymagania Zamawiającego zostały zdefiniowane w dokumentacji projektowej 
oraz pozostałych częściach stanowiących Kontrakt.   

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w WW wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Ustawa „Prawo budowlane”, normuje czynności związane z projektowaniem, budową, 
utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów 
administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., tekst jednolity - Dz.U. 
2016 nr 0 poz. 290) 
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Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Roboty” , na które składają się 
Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę wg 
Kontraktu) oznaczają budowę, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego, 

Urządzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Urządzenia”) oznaczają 
urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia 
ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy mające 
stanowić lub stanowiące część Robót Stałych; 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie; 

Armatura. Różnego rodzaju zasuwy, hydranty, wodomierze, przepływomierze, zawory 
zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, których zadaniem jest pomiar 
objętości, sterowanie przepływem wody i ścieków oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem 
poszczególnych odcinków. 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 
technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Ciągi boczne - kanały przeznaczone do odbioru ścieków z gospodarstw domowych i 
doprowadzenia ich do kolektora głównego; 

Długość kanału - odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek; 

Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń – wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi i 
eksploatacji instalacji i urządzeń, udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu 
Użytkownika uprawniające do obsługi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rękojmi; 

Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Dokumentacja Projektowa – dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia 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-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszej Specyfikacji; 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu; 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem; 

Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej 
(UE); 

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

Hydrant podziemny, nadziemny - urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych 
rozdzielczych służące celom przeciwpożarowym (przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę) lub 
do płukania sieci; 
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Infrastruktura techniczna należy rozumieć - urządzenie albo modernizację drogi oraz 
wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych jako przyłączy 
wraz z niezbędną przebudową sieci bądź dróg w zakresie niezbędnym dla obsługi obiektu 
budowlanego. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie 
całości lub części założonych procesów technicznych. 

Inspektor nadzoru – przedstawiciel Inżyniera. 

Inwestor – Instytucja sporządzająca zamówienie inwestycyjne; 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 

Kanalizacja – jest to zespół wzajemnie powiązanych budowli inżynierskich i urządzeń 
technicznych, tworzących określony system kanalizacji, służący do odprowadzania ścieków. 
Podstawowym zadaniem kanalizacji jest zbieranie i odprowadzenie z danej miejscowości 
wszystkich rodzajów ścieków, powstających w wyniku życia ludzi, produkcji przemysłowej i 
przetwórczej oraz wód opadowych. 

Kanalizacja sanitarna  - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego 
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do 
odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych); 

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego 
przepływu ścieków; 

Kolektor sanitarny - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków 
sanitarnych i ich transportu; 

Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 

Kolektor tłoczny - kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków; 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót; 

Nadzór autorski – branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich branż 
projektowych.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 

 Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych. 

 Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

 Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu liniowego; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 
stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; ponadto należy 
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przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych  w zakresie budownictwa lub inżynierii 
lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.  

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu; 

Odbiory techniczne – wszystkie rodzaje odbiorów częściowych i branżowych potwierdzające 
prawidłowość montażu instalacji i urządzeń i umożliwiające rozpoczęcie rozruchu 
technologicznego instalacji wymagających takiego rozruchu; 

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; 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem 
liniowym (przewodem wod.-kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub 
teletechnicznym); 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy; 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 
zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 
stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 
uporządkowania w określonym zakresie; 

Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary, w tym geodezyjne, i próby sprawdzające 
prawidłowość wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń i zachowań na budowie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki 
techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie 
dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, 
transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych 
terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 

Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań 
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu 
technologicznego (kolektora, przewodu ciśnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu; 

Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed 
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego 
oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa; 

Przepust – obiekty wykonane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego; 

Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 
kanalizacji/wodociągu; 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.; 
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Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.; 

Odgałęzienie kanalizacyjne – odcinek sieci kanalizacji sanitarnej realizowany w zakresie 
Kontraktu, należący do zakresu sieci kanalizacji sanitarnej. Stanowi ono odcinek boczny 
kolektora głównego, który przeznaczony jest do odbioru ścieków z gospodarstw domowych. 
Prowadzony jest od osi głównej do pierwszej studzienki montowanej przy granicy 
nieruchomości lub na terenie nieruchomości – jeżeli kolektor główny przebiega przez tą 
nieruchomość. 

Odgałęzienie wodociągowe – odcinek sieci wodociągowej realizowany w zakresie Kontraktu. 
Stanowi ono odcinek boczny sieci rozdzielczej, który przeznaczony jest do dostawy wody do 
nieruchomości. Prowadzony jest od osi głównej do studzienki wodomierzowej, montowanej 
przed granicą nieruchomości lub na terenie nieruchomości, jeżeli sieć rozdzielcza przebiega w 
obrębie granicy tej nieruchomości. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji – całość działań doprowadzających inwestycję i 
obiekt do parametrów eksploatacyjnych, w których współdziałają inwestor, użytkownik, 
wykonawca, podwykonawcy branżowi i projektanci branżowi w ramach komisji rozruchowych. 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą 
terenową; 

Sieci wodociągowe - przewód stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu 
i dystrybucji wody pitnej; 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 
istniejącego uzbrojenia; 

Studnia kanalizacyjna (studnia rewizyjna, inspekcyjna, kaskadowa) - obiekt na kanale 
nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów; 

Studnia połączeniowa - studnia kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

Studnia przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane i montażowe; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w 
obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót 
budowlanych; 

Użytkownik – Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję;  

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wymiana (sieci, instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących 
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
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budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu, bądź wykonanie 
budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w granicach działki; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 
stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną 
lub europejską aprobatą techniczną; 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie sieci kanalizacyjnej oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty 
budowlane. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod Roboty, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Zakres robót budowlanych do wykonania których zobowiązał się Wykonawca zawierając 
umowę o roboty budowlane,  szczegółowo został opisany w Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac tymczasowych oraz robót 
tymczasowych, które są niewyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, ale służą do 
uzyskania efektu rzeczowego Kontraktu jakim jest funkcjonująca prawidłowo na terenie  
Komorowa i Słotwiny sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa. Ponadto Wykonawca w 
ramach pełnienia swoich obowiązków będzie odpowiedzialny za uzyskiwanie decyzji, 
uzgodnień, warunków, opinii – koniecznych do zrealizowania i zakończenia Robót zgodnie z 
obowiązującym prawem polskim i wymaganiami Kontraktu. Wykonawca m.in. jest zobowiązany 
opracować dla zadania nr 1 (dla Komorowa) program badań archeologicznych, uzyskać na ich 
podstawie pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej i zapewnić nadzór 
konserwatorski  w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Dla zadania nr 2 (Słotwina) w/w 
obowiązek obciąża Zamawiającego. 

Termin „zakończenie robót budowlanych” oznacza oddanie obiektów budowlanych będących 
przedmiotem Kontraktu do użytku (jeżeli jest konieczne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie). 

1.5. Teren Budowy 

Teren budowy stanowią działki prywatne, działki będące w zarządzie Agencji Nieruchomości 
Rolnych oraz działki drogowe (powiatowe i gminne) 

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy zgodnie z ustaleniami 
klauzuli 2.1 Warunków Kontraktu. 

Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim 
wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym 
terminie ich zakończenia, uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne 
szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar 
prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi w 
punkcie 1.8 poniżej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace sieciowe.  

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
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mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 

1.5.1. Oznakowanie Terenu Budowy - tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w 
rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez 
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia 
i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach określonych 
przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót.  

c) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

d) 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. 

e) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

f)         Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez Inżyniera.  

g) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i 
mostów prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego 
środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

h) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 

i)         Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu 
każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i 
likwidacji Terenu Budowy. 

1.5.3. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie 
trwania Kontraktu, aż do przejęcia Robót przez Zamawiającego.  

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich Odcinków 
Robót oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia właścicieli dróg i odnośnych 
władz.  

W projektach należy uwzględnić zalecenia odnośnie kolejności prowadzenia Robót i objazdów 
(patrz Zbiorczy harmonogram robót – punkt 5.6 niniejszej ST).  

Wykonawca złoży uzgodniony projekt Inżynierowi celem uzyskania aprobaty. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania, w imieniu Zamawiającego, zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót. 
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Opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) ponosi Wykonawca. 

Opłaty administracyjne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zostaną pokryte przez 
właściciela urządzeń.  

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, tymczasowe kładki 
dla pieszych i mostki przejazdowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz związany z 
tym system oznaczeń poziomych i pionowych wraz z ich likwidacją po zakończeniu robót. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które 
zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ruchu to na polecenie Inżyniera 
rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia, w 
przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać Roboty.  

1.6. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

- stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145), 

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U.01.62.627 z późniejszymi zmianami), 

- stosować się Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21)). 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

- 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 uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeń zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

o możliwością powstania pożaru. 

1.6.1. Postępowanie z odpadami  

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
ogłoszonego na podst. art.4 ust. 3 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 
21) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów. 

Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez 
Wykonawcę w Cenie Ofertowej.  

Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację 
odpadów oraz wszelkich innych materiałów powstałych w skutek przeprowadzonych Robót. 

1.7. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 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 wszelk ie 
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straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.8. Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejącej 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i 
urządzeń oraz sąsiadujących obiektów budowlanych w czasie prowadzenia Robót w ich pobliżu. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia, demontażu 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. 

W przypadku naruszenia urządzeń bądź instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania 
Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót 
Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie 
przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie 
może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym znajdujące się na Terenie Budowy lub w pobliżu nowe 
obiekty czy sieci objęte szczególną ochroną przed zniszczeniem, tak aby nie doszło do 
zniszczenia mienia własności obcej lub też Zamawiającego. 

1.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
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 powiadomiony Inżynier. 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 Inżyniera. 

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania 
Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg gminnych i powiatowych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 
oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

1.10. Bezpieczeństwo prowadzenia prac  

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 
przepisów 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 oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

 używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  

 właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 

 właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

 odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie  

 odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków  

 właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 
pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami  
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 właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy  

 pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji 
powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifikacje. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami 
prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

Ponadto jeżeli na tym samym placu budowy działa jednocześnie dwóch lub więcej wykonawców 
to powinien być ustanowiony koordynator ds. bhp. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.11. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy, 
budynków, nawierzchni, itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w 
pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie 
istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub 
sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi w dwóch 
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie 
Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże 
Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera, tak, 
aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 
Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 
przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i 
właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 
wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca. 

1.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 



Część III – Opis przedmiotu zamówienia  
Cześć III/1 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
ST-00 Ogólna STWiORB  

Zadania pn.: 
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie oraz 

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie dla Projektu pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” 

13 

zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co 
najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 
Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 

1.14. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

1.14.1. Zaplecze dla Wykonawcy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i 
zaakceptowanego przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa 
w tym zakresie.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 
budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z 
przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca przewidzi pomieszczenia na biura, 
warsztaty, magazyny użyje elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i 
czysty wygląd.  

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 
obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zaplecza budowy będą podlegać 
uzgodnieniu z zarządcami dróg w ramach projektów organizacji ruchu. 

Zaplecze będzie wyposażone w meble biurowe (stół konferencyjny i fotele biurowe) tak, aby 
można było organizować w nim rady budowy oraz spotkania Zamawiającego, Inżyniera i 
Wykonawcy robót dotyczące prawidłowego wykonywania Kontraktu i postępu Robót.  

1.14.2. Zaplecze dla Inżyniera 

Wykonawca nie ma obowiązku zapewnienia Zaplecza dla Inżyniera. 

1.14.3. Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna 

Teren, na którym zlokalizowano inwestycję znajduje się w strefie występowania stanowisk 
archeologicznych. 

Z uwagi na niszczący charakter robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest zlecić stały 
nadzór archeologiczno – konserwatorski nad całością prac ziemnych (dotyczy zadania nr 1 , 
realizowanego w m. Komorów). Dla zadania nr 2, realizowanego w m. Słotwina nadzór 
zapewnia Zamawiający. Powyższe działania prowadzić należy zgodnie z Ustawą o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze 
związanym z nią rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 27.07.2011 roku w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 
zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 165, poz. 987). 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków we Wrocławiu   

Do momentu uzyskania przez Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno 
Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że 
dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 
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1.14.4. Zabezpieczenie drzew i krzewów 

Przy prowadzeniu prac budowlano – montażowych w pobliżu drzew i krzewów, należy zwrócić 
szczególną uwagę na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym 
wypadku przed przystąpieniem do prac budowlanych, pnie drzew należy odpowiednio 
zabezpieczyć. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopów należy zwrócić uwagę, 
aby nie spowodować znacznego obniżenia zwierciadła wody. Stan ten może być przyczyną 
usychania istniejącego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, 
Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew 
objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Jeżeli zajdzie konieczność wycinki drzew Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia/zezwolenia 
wymagane prawem krajowym. Ryzyko kosztów z tym związanych należy wliczyć w Cenę 
Ofertową.  

1.14.5. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje i utrzyma ich 
ważność przez cały okres obowiązywania Umowy. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami 
Kontraktu i utrzyma ich ważność przez cały okres obowiązywania Umowy. 

Koszty gwarancji i ubezpieczeń zostaną przez Wykonawcę wliczone w Cenę Ofertową.  

1.14.6. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

 projekt organizacji budowy i robót spójny z Programem Zapewnienia Jakości oraz Programem 
Robót dostarczanym na mocy klauzuli 8.3 Warunków Kontraktu, 

 projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.3, 

 dokumentację powykonawczą zgodną z wymaganiami podanymi w punkcie 1.14.6.1, 

 projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót 
Stałych. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie 
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia 
robót oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

Koszty w/w dokumentów zostaną przez Wykonawcę wliczone w Cenę Ofertową.  

1.14.6.1 Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i 
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały 
przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 
Robót. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci 
należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich 
przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 
dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian 
na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. 

W/w dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed 
rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty 
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dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 
opisanym powyżej. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi w/w dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w 
formie wydruków oraz w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczą 
dokumentację geodezyjno – kartograficzną Wykonawca powinien przekazać do właściwego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z 
wymaganiami ośrodka). 

Ponadto na podstawie inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca sporządzi dla miejscowości 
Komorów w 3 egzemplarzach: 

- schemat sieci wodociągowej, z naniesionymi zasuwami sieciowymi, hydrantami, zaworami NO 
i sieciowymi studniami wodomierzowymi 

- schematy wszystkich węzłów na sieci wodociągowej 

- schemat sieci kanalizacji sanitarnej z naniesionymi studniami rewizyjnymi i inspekcyjnymi na 
głównych kolektorach oraz studniami inspekcyjnymi zamontowanymi przy posesjach 

Oba schematy sieci należy wykonać na mapie syt.-wysokościowej Komorowa zgodnie z 
wymaganiami opisanymi w projekcie wykonawczym dla m. Komorów. Na mapach należy 
umieścić legendę z opisem sposobu oznaczenia studni, zasuw, hydrantów, zespołów 
napowietrzająco-odpowietrzających. Dodatkowo Wykonawca sporządzi tabelaryczne 
zestawienie zamontowanej armatury i urządzeń na sieci wod.-kan. w m. Komorów, wg opisu 
zawartego w projekcie wykonawczym sieci wod.-kan. w m. Komorów. 

Elementem dokumentacji powykonawczej jest także raport z inspekcji TV kanałów sanitarnych 
(w obu miejscowościach: w Komorowie i w Słotwinie), który należy dostarczyć w 2 egz., zgodnie 
z wymaganiami opisanymi w projekcie wykonawczym sporządzonym dla m. Komorów. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 
szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach 
budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i 
oznakowanie, 

- zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności z projektem budowlanym i 
wykonawczym, a także poleceniami Inżyniera, 

- nowe i nieużywane. 

2.2. Inspekcja wytwórni Materiałów 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta w 
czasie przeprowadzania inspekcji. 

- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
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Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może 
zostać odrzucony przez Inżyniera zgodnie postanowieniami Klauzuli 7.5 Warunków 
Kontraktowych. 

2.4. 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 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować 
poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren 
Budowy nie wolno dostarczyć żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące 
warunki: 

- Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków 
składowania tych Materiałów na terenie budowy; 

oraz 

- teren, na którym materiał będzie składowany zostanie zaakceptowany przez Inżyniera. 

2.5. Kwalifikacje właściwości Materiałów 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Inżyniera. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia 
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi nie później niż w dniu dostawy 
Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy. 

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców 
protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i 
Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inżyniera. Atesty takie mają stwierdzić, iż 
odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w 
Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wynik i 
przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren 
Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 

Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach 
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych 
testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w 
celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie 
Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, 
że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie 
próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą 
równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt 
Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach. 

Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą 
zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań 
wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 
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2.6. Znakowanie Urządzeń i Materiałów 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku 
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być 
wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe 
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

2.7. Usługi specjalistów- pracowników Producentów  
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów 
świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w 
zaakceptowanych przez Inżyniera: projekcie organizacji Robót i Programie; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

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 użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich 
aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Inżyniera polecenia 
natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu 
Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się 
okazać odpowiednimi zaświadczeniami  o ile takie są wymagane przepisami prawa. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 

4. TRANSPORT 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 
przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inżyniera. Nie mogą one 
wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 
bezpieczeństwa. 

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o 
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informować Inżyniera o każdym takim transporcie. 
Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie 
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zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód 
spowodowanych takim transportem na swój własny koszt i zgodnie z instrukcjami Inżyniera. 

Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane pracą środków transportu na terenie i poza Terenem Budowy. 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 
przewożenia Materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inżyniera. Nie mogą one 
wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu 
Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na 
osie.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za 
jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez Wykonawcę: 
Programem, projektem organizacji robót i PZJ. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w 
szczególności w dokumentacji projektowej i w ST), a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier 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 Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca  będzie korzystał z programu do rozliczania Robót który zostanie mu nieodpłatnie 
udostępniony, jeżeli będzie od niego tego wymagał Zamawiający lub Inżynier Kontraktu.  

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 

5.3. Dokumentacja Projektowa 

Zamawiający posiada dokumentację projektową, stanowiącą podstawę realizacji Robót. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po 1 komplecie dokumentacji projektowej wraz z 
obowiązującym pozwoleniem na budowę przed przystąpieniem do Robót, zgodnie z zapisami 
klauzuli 1.8 Warunków Kontraktu. 
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5.4. Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 
przed hałasem i drganiami, 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

 zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 
cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

 usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające 
się na wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską, 

8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

5.5. Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacją 
projektową i poleceniami Inżyniera.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w Akcie Umowy. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 
szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 
realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem. 
Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.  

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i 
Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

5.6. Harmonogram – Program Robót  

Ze względu na fakt, że Roboty w m. Komorów prowadzone będą w obszarze zabudowanym, w 
pasie wąskich dróg lokalnych oraz w pobliżu istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej, Wykonawca musi zapewnić odpowiednią kolejność wykonywania zadań. 

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu (klauzula 8.3) przedłoży Inżynierowi 
do zatwierdzenia szczegółowy Program Robót (dotyczy obu zadań – nr 1 i nr 2). Program Robót 
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musi zawierać ewentualne korekty wynikające z konieczności koordynacji pomiędzy Zadaniami 
oraz projektów organizacji ruchu uzgodnionych z zarządcami dróg oraz odnośnymi lokalnymi 
władzami. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunków Kontraktu system 
zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. System ten 
będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie, 
normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
Materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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Dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, 
czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również 
podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

PZJ musi być spójny z projektem organizacji robót i Programem robót. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Kontraktu na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności Materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 

2) Projekty Wykonawcze, 

3) Dziennik budowy, 
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4) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

5) Dokumenty Wykonawcy, 

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 
Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 

7) Program Robót, 

8) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki 
Kontraktu załącznikami, 

9) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 

10) Dokumenty zapewnienia jakości, 

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

13) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

6.6. Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych 
itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inżynier powinien 
mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

6.7. Przechowywanie dokumentów budowy 

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na 
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 
przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać 
w ustalonych z Inżynierem okresach archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentami 
Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje się zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu – klauzula 12.1. 
Wykonawca powinien pisemnie powiadomić Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera na piśmie. 

7.2. Zasady określania Robót i Materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m

3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzania Obmiaru 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 

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 Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier. O gotowość 
danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o 
tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 
certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z 
projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 
zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 
odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i 
niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

- technologię wykonania robót, 

- parametry techniczne wykonanych robót, 

- wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną zgodnie z 
obowiązującymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzoną 
stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbiorów 
częściowych i odbioru całościowego. 
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Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę 
oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

8.2. Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru 
częściowego wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony 
zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 
Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 
Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane 
odbiorom uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. 
Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
wynikających z Kontraktu. 

8.3. Próby końcowe 

8.3.1. Wymagania ogólne 

Celem Prób Końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Kontraktem 
wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Inżyniera następujących 
dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

- Dokumentacja powykonawcza, 

- Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, 

- Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

- Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów: 

- Dokumenty atestacyjne, 

- Certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

- Świadectwa jakości, 

- Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań 
formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych. 

 
W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

- sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu 

- sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 
technicznych itp. 

 
Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez Inżyniera potwierdzenia 
osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób. 

Wykonawca da Zamawiającemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie 
przeprowadzania Prób. 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja, w skład której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w 
próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach jest wymagany przepisami. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie udziału w Próbach Końcowych przedstawicieli 
Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty z tym związane. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru 
uzgodnionego z Inżynierem. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków 
Komisji. 

Niezależnie od zatwierdzenia Inżyniera Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia 
Prób w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem, a w szczególności dokumentujący 
osiągnięcie parametrów końcowych określonych w Kontrakcie. 

Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 
poprzedniej. 

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób, w 
poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów 
określonymi w instrukcjach obsługi. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami 
tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako 
niepowodzenie próby. 

8.3.2. Próby końcowe  

Próby końcowe należy przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Inżyniera, przedstawicieli 
Zamawiającego oraz innych osób wskazanych przez Inżyniera i zakończyć raportem. 

8.3.2.1 Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych 

 Zakończenie prac montażowych zgodnie z ST oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych 
warunków technicznych pracy. 

8.3.3. Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych 
oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

- protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 

- protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Kontraktem i dokumentacją 
projektową, 

- protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz 
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się przed wydaniem Świadectwa Przejęcia. 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego Robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w 
próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami – 
sporządzając Protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez Inżyniera 
Świadectwa Przejęcia. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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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 końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Warunkach Kontraktu. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację Budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ),  

2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

3. Protokoły odbiorów częściowych. 

4. Dzienniki Budowy (oryginały). 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z WW i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

8. Decyzje Pozwolenia na budowę/ zgłoszenia/ na użytkowanie. 

9. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 

10. Wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych. 

11. Instrukcje eksploatacji obiektów. 

12. Oświadczenie kierownika budowy o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania 
- ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego 
i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Inżyniera lub Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która 
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Przeglądy w okresie zgłaszania wad 
Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych 
w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda Zamawiający do protokołu odbioru 
końcowego. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 
w Wypełnionym Przedmiarze Robót.  

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, 
czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót 
wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot czy też nie. 

9.2. Cena Jednostkowa 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w 
Wypełnionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 
zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją przedmiarową. 

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczałtowych należy uwzględniać między innymi w 
szczególności: 

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 

 wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania 
Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości eksploatacji 
oczyszczalni, 

 koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ, 

 koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie przewidziano 
odrębnych pozycji przedmiarowych, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i 
winny zostać ustalone przez Wykonawcę w wypełnionym Przedmiarze Robót dla każdego z 
elementów rozliczeniowych w Przedmiarach Robót. 

9.3. Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszej ST-00 

Z wyłączeniem niżej wymienionych elementów, dla których przewidziano odrębne pozycje w 
Przedmiarze Robót, spełnienie wymagań niniejszej ST-00 nie podlega odrębnej zapłacie i 
uważa się je za uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez 
Wykonawcę w wypełniony Przedmiar Robót. 

 zmiana organizacji ruchu wraz z projektem (patrz p. 1.5.3), 
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 uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczeń i gwarancji (patrz p. 1.14.5), 

 Dokumenty Wykonawcy (z wyłączeniem projektu organizacji ruchu) wraz z pozwoleniami i 
uzgodnieniami (patrz p. 1.14.6), 

 zaplecze dla Wykonawcy (patrz p. 1.14.2), 

 dokumentacja i nadzór archeologiczny (patrz 1.14.4). 

 

10. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, , poz. 290 z 
późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881. 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086). 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321). 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000r. nr 46, 
poz.543 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229). 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). 

 Ustawa z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) (Dz.U Nr 62 poz. 628) o odpadach. 

 Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (D z.U.02.166.1360} wraz z 
aktami wykonawczymi. 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego. (Dz.U. 2002r nr 117 poz 1007) 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, 
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U.93.96.438). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to 
rozporządzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajów odpadów 
innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich 
termiczne przekształcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w 
sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, 
poz. 71). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 
209 poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy 
organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 
1127). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 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 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w 
sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do 
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz.U.98.55.362). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.03.121.1138). 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.03.121.1137). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 
Nr 113, poz. 728). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. 
2012 poz. 463). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w 
sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z 
instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartości progowych 
poziomu hałasu (Dz.U. 02.8.81). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 

 Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, 
Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979r.). 

 Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 
1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.). 

 Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK 
z dnia 11.04.1988r.). 

 Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa 
GUGiK z dnia 11.04.1980r.). 

 Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa 
GUGiK z dnia 28.06.1979r.) 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych dokumentów okaże się nieaktualny w okresie 
realizacji Kontraktu, to Wykonawca będzie realizował Umowę w oparciu o akt prawny 
obowiązujący lub zmieniający (zastępujący) ten wskazany powyżej. 
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót pomiarowych 
podczas budowy obiektów budowlanych w ramach Zadania nr 1 pn. Budowa kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie” oraz Zadania nr 2. Budowa kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodociągowej w Słotwinie, stanowiących element Projektu Funduszu Spójności Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o nazwie „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”. 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia w robót pomiarowych 
związanych z układaniem sieci kanalizacyjnych i wodociągowych i obejmują: 

 Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie, 

 Czynności geodezyjne w toku budowy, 

 Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy, 

 Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę 
zasadniczą i zarejestrowanie jej. 

1.2. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 
Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
Wymagania Ogólne punkt 2. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem pomiarowym odpowiednim do wymagań Robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

5.1. Geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie 
Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidłowej 
realizacji robót zgodnie z poniższymi wytycznymi. 

Roboty opisane w punkcie 1.1 powyżej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ. 
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Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 
obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz 
krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297). 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma 
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. 

5.2. Wytyczenie tras i obiektów 

Trasę projektowanych sieci wod.-kan. oraz obiektów sieciowych należy wytyczyć na podstawie 
planu zagospodarowania terenu uwzględniając faktyczny przebieg przewodów podziemnych na 
podstawie wykonanych przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy sieci wod.-kan. w terenie, 
gdzie brak jest stałych punktów dowiązania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o 
siatkę kwadratów. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska dane zawierające lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o uzyskane materiały Wykonawca powinien 
ponownie przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. Prace pomiarowe mogą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizować rzędne terenu i nie opierać się na 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne 
trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym powinna być odpowiednio zmniejszona, 
zależnie od jego konfiguracji. 
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Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy rurociągu 
i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć 
w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w 
sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne uzyskane przez Wykonawcę, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 5 cm.  

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między 
palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy. Odległość ta, co 
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

5.6. Wyznaczenie położenia przedmiotu kontraktu 

Dla każdego z obiektów budowlanych będących przedmiotem wykonania należy wyznaczyć 
jego położenie w terenie poprzez: 

 wytyczenie osi obiektu, 

 wytyczenie punktów określających usytuowanie obiektu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 6. 

Kontrolę jakości Robót opisanych w punkcie 1 należy prowadzić według ogólnych zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 7. 

Roboty nie podlegają obmiarowi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 9. 

Roboty ujęte w niniejszej ST nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są uwzględnione i 
wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę w wypełniony Przedmiar 
robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001 poz. 1086 z 
późn. zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995 r. poz. 133) 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-2001 w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. nr 38 poz455) 

4. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

5. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979. 

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  

11. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 

13. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998 
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1 WPROWADZENIE 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 
przygotowawczych w ramach Zadania nr 1 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w Komorowie” oraz Zadania nr 2. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w Słotwinie, stanowiących element Projektu Funduszu Spójności Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o nazwie „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”...  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
przygotowawczych i obejmują roboty rozbiórkowe: 

• likwidacja kolizji sieci wodociągowych z niezinwentaryzowanymi sieciami wodociągowymi, 

• rozbiórkę nawierzchni drogowych, podbudów i obramowań, 

• frezowanie nawierzchni bitumicznych, jeśli PW przewiduje, 

• wycinkę drzew i krzewów, jeśli PW przewiduje. 

Ponadto w ramach robót przygotowawczych należy wykonać: 

o przygotowanie Terenu Budowy, 

o demontaż ogrodzeń, 

o zabezpieczenie drzew w pobliżu wykopów. 

Uwaga: likwidacja szamb nie należy do zakresu Kontraktu. 

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 
Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 -
Wymagania Ogólne punkt 2. 

3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

 koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3, 

 spycharka gąsienicowa 100÷250 KM, 

 frezarki do nawierzchni bitumicznych, 
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 żuraw samojezdny (minimum 5 T), 

 piły mechaniczne, 

 młoty pneumatyczne, 

 palniki, 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4 ŚRODKI TRANSPORTU 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 
4. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

 samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10T), 

 samochód ciężarowy, skrzyniowy 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

5.1 Przygotowanie Terenu Budowy 
W ramach przygotowania Terenu Budowy należy: 

 oznakować i zabezpieczyć Teren Budowy, 

 dokonać zapisu stanu istniejącego, 

 zbudować Zaplecze Budowy, 

zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogólne. 

W szczególności przed rozpoczęciem robót winno się sporządzić dokumentację stanu 
powierzchni terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, 
które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego, oraz możliwie największą ilość 
informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jeżeli jest to 
konieczne, dokumentacja powinna obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające 
istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania 
terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby należy porozumieć się (na piśmie) z 
użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć Inżynierowi. 



Część III – Opis przedmiotu zamówienia  
Część III/1 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
ST-02 Roboty przygotowawcze  

Zadania pn. 
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie oraz 

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie dla Projektu pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” 

 

5 

Dokumentację winno się aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia 
podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, które zostaną odsłonięte 
w miarę postępu Robót. 

5.2 Zabezpieczenie zieleni 
Roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. 

Zabezpieczeniu podlegają drzewa zlokalizowane w odległości ok. 2,5 m od projektowanych 
sieci oraz obiektów sieciowych. Zabezpieczenie polega na wykonaniu w pobliżu drzew prac 
ręcznie, tak aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopów, okryciu odsłoniętych 
korzeni mokrymi matami, ustawieniu osłon z desek wokół pni. 

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 
Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 
przez odpowiednie władze. 

5.3 Wycinka drzew 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 
krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, na wskazane miejsce, zasypanie 
dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinny być uzgodnione przez Zamawiającego 
z odpowiednimi instytucjami. Wszystkie pnie drzew przeznaczone do usunięcia powinny być 
wykarczowane. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 
wartość jako materiał budowlany nie utraciły tej własności w czasie robót. 

5.4 Roboty rozbiórkowe 

Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U 04.198.2043) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.  
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi i 
uzgodni z nim dokumentację prac rozbiórkowych, harmonogram prac rozbiórkowych oraz 
przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania 
Kontraktu. 
Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 
27.04.2001 o odpadach, z późniejszymi zmianami. 
Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca 
zagospodarowania odpadów z rozbiórek) i możliwość korzystania z dróg publicznych z 
właściwymi zarządcami dróg. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych ogrodzeń należy uzyskać pisemną zgodę 
właściciela nieruchomości oraz wykonać dokumentację fotograficzną stanu rozbieranego 
ogrodzenia. 
 
Roboty rozbiórkowe: 

 prowadzić mechanicznie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa, 

 prace przy użyciu materiałów wybuchowych można prowadzić w wyjątkowych 
sytuacjach i za zgodą Inżyniera i Użytkownika. 

 elementy żelbetowe należy wycinać diamentową tarczą tnącą, 

 elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 

 wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu 
poprzez skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport, 
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 znajdujące się w pobliżu rozbieranych elementów urządzenia należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami. 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto: 

- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych 

przez rozkuwanie lub zwalanie, 

- roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowej prowadzić przy użyciu spychoładowarki, 

- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 

zbrojenie palnikiem acetylenowym, lub tnąc żelbet lancą tlenową 

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy opróżnić rurociągi z wody, 

- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

5.4.1 Roboty rozbiórkowe elementów ulic 

Warstwy nawierzchni ulic oraz chodników należy usuwać mechanicznie. W przypadku 
nawierzchni chodników z płytek chodnikowych oraz kostki brukowej w miejscach trudno 
dostępnych dla sprzętu mechanicznego dopuszcza się ręczne prowadzenie robót 
rozbiórkowych. Likwidowane ogrodzenia należy rozbierać mechanicznie w sposób określony w 
Dokumentacji Projektowej lub przez Inżyniera. Elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Wyboru tych elementów 
dokonuje Inżynier w czasie robot rozbiórkowych i wskazuje miejsce ich wywozu. 

Doły powstałe po rozbiórce elementów ulic i ogrodzeń znajdujące się w miejscach gdzie 
zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. Szczególnie należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Wszystkie pozostałe doły należy wypełnić warstwami odpowiednim gruntem do poziomu 
otaczającego terenu i zagęścić (w miejscach przyszłej trasy zgodnie z STWiORB "Roboty 
ziemne" ). 

5.4.2 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować 
ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze względów technologicznych, 
ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny koszt usunie je z Terenu Budowy 
oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

Materiał z rozbiórki nawierzchni nie podlegający ponownemu wbudowaniu winien być 
odwieziony na składowisko. 

Złom z rozbiórek Wykonawca powinien zagospodarować we własnym zakresie. 

5.4.3 Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 

 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 

 usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalania innego, 

 pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z 
pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym, 

W trakcie wykonywania cięć konstrukcji stalowej palnikami gazowymi należy stosować się do 
następujących zasad: 

 praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona, 
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 pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej i 
zamocowanych do ścian, słupów itp. za pomocą obejm, 

 węże gumowe powinny posiadać długość co najmniej 5 m, 

 przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub 
gazami tworzącymi z nim mieszankę wybuchową jest zabronione, 

 po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy nie pozostawiono tlących lub 
żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu oraz 
czy nie występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na możliwość 
zaistnienia pożaru,  

 roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy 
zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać 
aktualne badania lekarskie, 

 wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne 
punkt 6. 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 7.  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych 
w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8. 

9 ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” p. 9. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.1 niniejszej ST 
zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Płatność należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości robót. Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje wszystkie 
roboty niezbędne do wykonania, a niewymienione w Przedmiarze, w tym m.in.: 

 roboty tymczasowe niezbędne dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki,  

 cięcie nawierzchni asfaltowych i betonowych, 

 demontaże i/lub rozbiórki (w tym ogrodzenia) 

 załadunek, transport i wyładunek materiałów z rozbiórki i/lub demontażu w miejsce 
zaakceptowane przez Inżyniera (materiał z rozbiórek nawierzchni) lub w miejsce 
zagospodarowania/utylizacji (pozostałe materiały), 

 uporządkowanie Terenu Budowy, 

 roboty ziemne niezbędne do wykonania rozbiórek, 

 zasypanie przestrzeni po rozebranym obiekcie piaskiem, z zagęszczaniem (o ile nie 
zostało ujęte w odrębnej pozycji Przedmiaru Robót). 
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 w przypadku usunięcia drzew i krzewów – ścięcie drzew i krzewów z karczunkiem , 
wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów wraz z wygrabianiem i zebraniem 
w stosy, wywóz dłużyc, karpiny i gałęzi. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401) 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844). 

3. BHP transport ręczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89. 
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1. WPROWADZENIE 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych w 
ramach Zadania nr 1 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie” oraz 
Zadania nr 2. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie, stanowiących 
element Projektu Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020 o nazwie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.  

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
ziemnych i obejmują roboty: 

- roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy, nasypy, zasypy) związane z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, 

- roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, nasypy) związane z 
makroniwelacją terenu. 

1.2. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 
Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogólne. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami Kontraktu. Ponadto poniższe określenia oznaczają: 

 wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

 zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

 przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i 
melioracyjnych, 

 ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia może w miarę możliwości być użyta 
do budowy nasypów lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko,  

 dokop – miejsce pozyskania gruntów do wykonania robót ziemnych położone poza 
Placem Budowy, 

 wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

 nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których 
grunt jest celowo zagęszczony, 

 odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

 plantowanie terenu – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 
ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 
ziemnych na odległość do 50 m, 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 
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Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

 pal szalunkowy – element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym 
bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica), 

 ścianka szczelna – ściana złożona z podłużnych elementów (drewno, stal, beton), 
zagłębionych w grunt ściśle jeden obok drugiego.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, 
przechowywania i składowania oraz postępowania z materiałami nieodpowiadającymi 
wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 Wymagania ogólne. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 grunt z wykopu, 

 grunt z dokopu  

o piasek średni, 

o piasek gruby, 

o żwir, 

wg PN–86/B-02480, 

 grodzice (pale szalunkowe) – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej 
węglowej St3Scu4, stosowane do budowy ścian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433.  

 cement zgodny z PN-EN 197-1:2002. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

 koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m
3
, 

 spycharka gąsienicowa 100÷250 KM, 

 głębiarka samobieżna chwytakowa 0,80÷1,20 m
3
,  

 płyta wibracyjna, samobieżna, 

 kafar gąsienicowy, 

 żuraw samojezdny, 

 zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 
4. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

 samochód dostawczy, skrzyniowy, 

 samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10T), 

 samochód ciężarowy, skrzyniowy, 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

5.1. Wymagania podstawowe 

Podstawowe Wymagania w zakresie: 

 postępowania w okolicznościach nieprzewidzianych, 

 wykonania wykopów, 

 wykonania nasypów, 

 zabezpieczenia budowli robót ziemnych i robót, 

 robót ziemnych w okresie mrozów, 

są zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania. 

5.2. Roboty pomiarowe 
Roboty pomiarowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-01 oraz PN-B-06050:1999. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-02. 

5.4. Kształtowanie terenu 
Kształtowanie terenu należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999. 

5.5. Warunki gruntowo – wodne 

Informacje nt. warunków gruntowo-wodnych są zamieszczone w Dokumentacji projektowej pn.: 
„Geotechniczne warunki posadowienia kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z 
przepompownią i studnią osadnikową w Komorowie” oraz w dokumentacji „Geotechniczne 
warunki posadowienia sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Słotwinie” . Do 
obowiązków Wykonawcy należy ocena warunków gruntowo wodnych i zaprojektowanie 
odpowiednie Robót Tymczasowych (umocnienia wykopów, odwodnienie wykopów, 
zabezpieczenia itp.) niezbędnych do wykonania Robót.  
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5.6. Wentylacja 

Powinna zostać zapewniona wentylacja, pozwalająca na usunięcie z wykopów, rowów, tuneli i 
przekopów potencjalnie niebezpiecznych gazów pochodzących z dowolnego źródła, oraz 
zapewnienie obecności wystarczającej ilości tlenu. Przed wejściem pracowników należy podjąć 
odpowiednie kroki w celu sprawdzenia za pomocą detektorów gazu stanu bezpieczeństwa we 
wszystkich wyżej wymienionych miejscach prowadzenia prac. 

5.7. Odkład i zagospodarowanie gruntu 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 
przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych,  

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty 
składowania gruntu na składowiskach tymczasowych, koszty utrzymania składowisk, koszty 
wszelkich robót wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczania 
gruntu, formowania nasypów i inne), ponosi Wykonawca i należy je odpowiednio uwzględnić w 
cenie oferty Wykonawcy. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych 
będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Terenu Budowy. 
Wykonawca powinien także ustalić lokalizację składowisk tymczasowych, odległości tych miejsc 
i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie. 

Nadmiar gruntu z wykopów należy wywieźć w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera w trakcie 
realizacji robót. 

W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się składować je oddzielnie, 
a najbardziej właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie 
podłoża jest uzależnione od względnego położenia warstw przepuszczalnych i 
nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą należy oddzielić od siebie materiał, a po 
zakończeniu robót przywrócić go na właściwe miejsce. 

5.8. Dokop gruntu 
W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robót lub Dokumentacja Projektowa zakładają 
wykonanie robót ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, należy rozumieć przez to, że 
roboty ziemne należy wykonać z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z 
wymaganiami Kontraktu, pozyskany przez Wykonawcę z miejsca położonego poza Terenem 
Budowy. Zapewnienie niezbędnego do wykonania Robót gruntu należy do obowiązków 
Wykonawcy. Miejsce pozyskania materiału gruntowego podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

5.9. Podłoże nośne 

Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. 
Tworzenie dna wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, 
bezpośrednio przed układaniem rur lub betonowaniem. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, 
rów powinien być kopany głębiej, a miejsce to wypełnione betonem lub zagęszczone 
strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie z zaleceniem Inżyniera.  

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót Stałych na podłożu nośnym bez wcześniejszego 
uzyskania pisemnej zgody Inżyniera. 

Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas 
obowiązek powiadomić o tym fakcie Inżyniera i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed 
wznowieniem prac. 

5.10. Roboty ziemne przy realizacji przewodów podziemnych 
Robót ziemne związane z realizacją podziemnych przewodów kanalizacyjnych 
i wodociągowych, wraz z przebudową występujących sieci podziemnych należy wykonywać w 
szczególności zgodnie z PN-B-10736:1997. 
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5.11. Wykopy 

5.11.1. Wykopy próbne 

Dla uściślenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać wykopy 
próbne. Inżynier może zarządzić wykonanie wykopów próbnych z innych przyczyn. Jeżeli nie 
zostanie ustalone inaczej, wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić ręcznie. 

Raport na piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie 
każdego wykopu próbnego powinien zostać przekazany do uzgodnienia przez Inżyniera. 
Pozwoli to na określenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i głębokości pod poziomem 
terenu oraz wszelkich innych związanych z tym informacji. Wykopu nie wolno zasypywać do 
czasu zaakceptowania wyżej wymienionego raportu lub szkicu przez Inżyniera. 

5.11.2. Wykopy wykonywane ręcznie 

Wykopy powinny być wykonywane sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia takiej 
konieczności z uwagi na ograniczony dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych względów. 
Inżynier jest upoważniony do wprowadzenia zakazu użycia koparek lub innych maszyn ciężkich 
na dowolnym etapie wykonywania robót. 

5.11.3. Umocnienie i ochrona wykopów 

Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami (w szczególności PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztuką 
budowlaną tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby 
spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała personelu lub opóźnienia 
prowadzonych prac albo narazić na szwank instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy 
nawierzchnie dróg. 

Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie 
wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte chyba, że Inżynier podejm ie 
decyzję o ich pozostawieniu. 

Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych 
wykopów znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia 
istniejących instalacji, własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem 
pieszym i kołowym oraz, gdy warunki gruntowo – wodne na to pozwalają.  

Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi 
znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 

5.11.4. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 
cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 
cm i – 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.11.5. Odwadnianie wykopów 

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopów 
należy wykonywać zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-
02205:1998 i poniższymi wytycznymi. 

Metodyka Robót powinna zawierać propozycje dotyczące systemów odwadniających oraz 
usuwania wody. 
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Metodyka w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie tymczasowych drenów, rowów 
odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, studni, zastosowanie pomp, 
igłofiltrów lub innych urządzeń odwadniających i powinna uwzględniać wszystkie materiały i 
wyposażenie potrzebne do utrzymania zwierciadła wody w sposób stały poniżej poziomu dna 
wykopu, aż do czasu, gdy Roboty zostaną ukończone. 

Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku 
częściowo ukończonych konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane lub, 
jeżeli dopuści się do zalania wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikłe z zaniedbania niniejszego ostrzeżenia. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w 
wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być zaprojektowane i 
eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane przez nie osunięcia gruntu nie uszkodziły 
pobliskich instalacji i konstrukcji. 

Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, wszystkie igłofiltry, sączki, studzienki i inne tego typu 
Roboty Tymczasowe winny znajdować się poza terenem przewidzianym na Roboty Stałe, a gdy 
nie będą już potrzebne, należy je zapełnić zagęszczonym strukturalnym materiałem 
wypełniającym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej części tych Robót. 

Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne zezwolenie 
właściwych władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również przestrzegać obowiązujących 
lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzać wód 
gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wód 
powierzchniowych. Jeżeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub 
istniejących rur, które nie stanowią części czynnej instalacji kanalizacyjnej, należy je wówczas 
dokładnie oczyścić z mułu i innych odkładających się materiałów oraz naprawić ewentualne 
uszkodzenia. 

5.11.6. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą 
stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w 
projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na 
sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

5.12. Nasypy 

5.12.1. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

 usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, 
namuły organiczne itp., zgodnie z projektem (o wystąpieniu gruntów słabych, których 
badania geologiczne nie wykazały należy zawiadomić projektanta); jeśli projekt przewiduje 
pozostawienie w podłożu gruntów słabych należy postępować zgodnie z WTWiOR. Kształt 
podłoża powinien uwzględnić przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. 
drenaże, ubezpieczenia, stopy itp., 

 zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a 
następnie powierzchniowe (5 - 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego 
związania z nasypem, 

 jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1:5, wykonanie stopni o 
szerokości 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny 
być połączone ze sobą skarpami o nachyleniu min 1:1,5, 

 gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie 
przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, należy je usunąć na głębokość 
przemarzania. 
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5.12.2. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych 
warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać 
nachylenie ok. 5 %. Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu 
wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw w zależności od rodzaju 
gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia. Nachylenie 
i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić poprawki 
na osiadanie podłoża i korpusu, które powinny być podane w projekcie. Grunty w nasypie 
powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z różnych gruntów, gdy 
projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest przy zachowaniu następujących 
warunków: 

 grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty 
bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 

 grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub 
poślizg, 

 w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na 
skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern, rozmyć. 

5.12.3. Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 
normalnej metody Proctora. 

Zaleca się, aby: 

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu 
była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym górna granica 
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 
możliwie dużą ilością wody. 

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach 
większych od ok. 15 cm, nieprzekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach 
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy 
grubości warstwy. W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu 
zagęszczania gruntu przed przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone 
zagęszczenie próbne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie 
właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej 
szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić 
wymagane zagęszczenie. 

Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokość ok. 25 cm ślady 
poprzednie. W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką 
powierzchnię warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem 
warstwy następnej spulchnić (np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. 
Nasypy w wodzie powinny być wykonywane w zasadzie z gruntów niespoistych metodą 
czołową, polegającą na sypaniu gruntu warstwą sięgającą od dna na wysokości w granicach 0,5 
- 1,0 m powyżej poziomu zwierciadła wody. Wysokość nasypów w wodzie wykonywanych bez 
zagęszczenia nie powinna przekraczać 2 m w przypadku gruntów spoistych i 5 m w przypadku 
gruntów niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieć nachylenia większego niż 1 : 3 - 1 : 5, w 
zależności od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntów spoistych mogą, być wykonywane w wodzie 
pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunków technicznych, które powinien określać 
projekt. Część podwodna nasypów z gruntów niespoistych (do miąższości 2,0 m) może być 
zagęszczana ciężkimi walcami wibracyjnymi, a także ciężkimi ubijakami. 
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5.12.4. Wymagania dokładności wykonania nasypów 

 szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, a 
krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań, 

 pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10 
%; powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm, 

 szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż  
o 5cm; spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 
0,05%. 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu w nasypach powinien wynosić w górnej warstwie  
o grubości 1,2 m około 1,0, a w niżej leżących warstwach 0,97. 

5.13. Grunt stabilizowany cementem 

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Inżynierowi do 
zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, 
zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera. 

Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej: 

 dla podbudowy pomocniczej - 6%, 

 dla ulepszonego podłoża - 8%. 

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 może być produkowany od 15 
kwietnia do 15 października, przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Ewentualne 
rozszerzenie tego okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Inżyniera, w przypadku 
stwierdzenia dobrych warunków pogodowych. 

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywać się w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowe lub na warstwę odcinającą z 
gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej położenia. Zabrania się 
układania mieszanki w deszczu. 

Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed jej zagęszczeniem powinna być sprofilowana 
i dokładnie wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych. Złącza 
poprzeczne wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej należy wykonać przez 
równe pionowe odcięcie.  

Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej dla danego 
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między 
innymi rozpoczęcie i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować 
szarpnięć. Zagęszczenie mieszanki musi być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, 
licząc od rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. Wskaźnik zagęszczenia mieszanki 
powinien wynosić IS = 0,97. 

Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres 
minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodą. Nie należy dopuścić do wyschnięcia warstwy 
gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstały pęknięcia skurczowe. Pielęgnację 
wykonanej warstwy można przeprowadzić również poprzez skropienie warstwy emulsja 
asfaltową, asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 ± 1 kg/m

2
. 

Zagęszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem powinna charakteryzować się 
następującymi cechami: 

 jednorodnością powierzchni, 

 prawidłową równością podłużną. 

Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 9 mm. 
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5.14. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami 
gruntu przed dostępem ludzi, 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru), 

 zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

5.15. Posadowienie rurociągów 

Przewody instalacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych i 
szerokoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub ręcznie zgodnie z opisami zawartymi 
na rysunkach profili podłużnych poszczególnych kanałów. 

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa 
gruntu, o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być 
usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem 
niepowodującym spulchnienia gruntu. 

Jeśli w PW lub w wytycznych producenta nie podano inaczej rury należy układać na wykonanej 
podsypce z piasku o grubości 20 cm. Jeżeli wykop zostanie przegłębiony, to jego dno należy 
wypełnić przez wykonanie ławy żwirowej. 

5.16. Zasypywanie wykopów 
Jeżeli w PW nie podano inaczej to minimalna grubość zasypki wstępnej, to jest warstwy gruntu 
nad wierzchem rury wynosi 30 cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej, powinno w zasadzie 
odbywać się ręcznie. Zasypkę wykonać gruntem z dokopu. 

Pozostała część wykopu może zostać wypełniona materiałem rodzimym, jeśli zostanie on 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Wypełnienie wykopu powinno następować warstwami o stałej grubości. Grubość warstw w 
zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego 
zagęszczenia. Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu 
wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciągająca się do 1,0 m 
ponad wierzchem rury, powinna być zagęszczona przy pomocy średnich ubijaków wibracyjnych 
(max ciężar roboczy 0,6 kN) lub za pomocą płyt wibracyjnych (max ciężar roboczy 5 kN). 
Ciężkie zagęszczarki stosować w warstwach przykrycia odległych o ok. 1,0 m od wierzchu rury. 

Zasyp musi być wykonany w taki sposób, aby spełniał wymagania nasypu nad rurociągiem 
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów rolnych). Zagęszczenie obsypki i zasypki 
powinno odbywać się warstwami do uzyskania IS=0,98. Ostatnią warstwę zasypki wykopów 
instalacyjnych w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m należy zagęścić do IS=1,00. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 
normalnej metody Proctora. 

Zaleca się, aby: 

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu 
była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym górna granica 
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 
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 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 
możliwie dużą ilością wody. 

Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokość ok. 25 cm ślady 
poprzednie. W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką 
powierzchnię warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem 
warstwy następnej spulchnić (np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. 

5.17. Tymczasowe nawierzchnie drogowe 

W przypadku późniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, (a nie bezpośrednio po 
zakończeniu układania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych), jeżeli Inżynier nie zaleci inaczej 
lub nie zostaną wydane inne warunki tymczasowego odtworzenia nawierzchni drogowych przez 
administratora drogi, w miejscu rozebranych nawierzchni drogowych należy wykonać 
nawierzchnie z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie o grubości 30 cm. 

5.18. Przywrócenie stanu pierwotnego terenów nieutwardzonych 
Przywrócenie do stanu pierwotnego terenów, które nie zostały utwardzone i pokryte 
nawierzchnią, oznacza przywrócenie gruntu do stanu nie gorszego [równego lub lepszego] niż 
stan istniejący przed przejęciem terenu. Ziemię roślinną (humus) należy układać warstwą 
grubości 30 cm. 

Jeżeli Inżynier nie zleci inaczej, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego należy ukończyć w 
ciągu 7 dni po zasypaniu wykopów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 6. 

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne 
Kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999, 
PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z 
nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m

3
. W każdym badaniu należy 

określić następujące właściwości: 

 skład granulometryczny, 

 zawartość części ograniczonych, 

 wilgotność naturalną, 

 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

 granice płynności, 

 kapilarność bierną, 

 wskaźnik piaskowy. 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę 
odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi 
kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 
w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium 
sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie 
gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy, tak aby spełnić wymagania 
podane w ST. 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 Inżyniera. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach. 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

 oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 
poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, 

 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 
odcinka, 

 wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 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 zostaną przez 
Wykonawcę. 

Laboratorium Inżyniera zbada raz w trzech punktach na 1000 m
2
 wskaźnik zagęszczenia 

podłoża w nasypach dla każdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m
2
 warstwy w 

przypadku konieczności określenia pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia podłoża 
gruntowego. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru.  

Roboty ziemne stanowią integralną część Robót Stałych i nie podlegają odrębnej zapłacie. 
Uważa się, że są one ujęte w Cenach Jednostkowych tych robót, dla których są niezbędne do 
prawidłowego wykonania i nie będą podlegały osobnemu obmiarowi. Wyjątek stanowią 
poniższe roboty, dla których wyodrębniono pozycje w PR: 

 dodatki za zasypanie wykopów piaskiem lub pospółką z dokopu – obmiar w m
3
,. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w STWiORB 00 - Wymagania Ogólne 
punkt 7. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w 
szczególności: 

 dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu, 
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 zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki, 

 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

8.2. Próby Końcowe 

W ramach Prób końcowych należy wykonać w szczególności: 

 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 
wyników badań laboratoryjnych, 

 sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 

 przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Z wyjątkiem robót wyszczególnionych w punkcie 7 dla których wyodrębniono pozycje w 
Przedmiarze Robót, Roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się je za wliczone 
w ceny jednostkowe tych Robót Stałych, których realizacja wymaga wykonania robót ziemnych. 

Ceny jednostkowe wykonanych Robót Stałych zawierających roboty objęte niniejszą ST oraz 
robót ziemnych wyodrębnionych w PR obejmują m.in.: 

 wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów, 

 zdjęcie warstwy urodzajnej, 

 wykonanie przekopów kontrolnych, 

 wykonania wykopów ręcznie lub/i mechanicznie, 

 umocnienie wykopów, 

 wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 

 zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp) 

 zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia kolidującego z robotami, 

 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 

 wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie 
robót wraz z opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 

 pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, 

 odspajanie gruntu, 

 przemieszczanie gruntu, 

 załadunek i wyładunek gruntu, 

 transport gruntu na składowiska i ze składowisk, 

 usunięcie z terenu budowy i zdeponowanie na składowisku tymczasowym gruntu 
przewidzianego do późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopów, 
wyrównania terenu, rozplantowania, nasypów), 

 wywóz nadmiaru gruntu na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, 

 pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, 
zasypów, nasypów itp, 

 profilowanie dna wykopu i skarp, 

 wbudowanie i zagęszczanie gruntu, 
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 wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudnozagęszczalnych na 
grunty piaszczyste oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu, 

 opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 

 opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 

 zabezpieczenia rowów melioracyjnych, przydrożnych  i kanałów przed zakłóceniem 
przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

 wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót,  

 przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozścielenie ziemi urodzajnej 
ręcznie i/lub mechanicznie, 

 uporządkowanie placu budowy po robotach. 

W przypadku dodatku za zasypanie wykopów gruntem z dokopu (m
3
) – w cenie jednostkowej 

należy uwzględnić różnicę pomiędzy ceną za wykonanie zasypki gruntem z dokopu a ceną za 
wykonanie zasypki gruntem rodzimym (ujętą w cenie wykonania sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej) z uwzględnieniem wyżej wymienionych składników. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 
PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis gruntów 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 
techniczne. 

PN-EN 1097-
5:2001 

Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacją 

PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci 
drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania. 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

10.2. Inne przepisy 
1. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, 
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1 WPROWADZENIE 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania przewodów sieci 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz wszelkich obiektów sieciowych i armatury w 
ramach Zadania nr 1 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie” oraz 
Zadania nr 2. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie, stanowiących 
element Projektu Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020 o nazwie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia w miejscowościach Komorów i 
Słotwina gm. Świdnica robót związanych z układaniem sieci przewodów kanalizacyjnych i 
wodociągowych  oraz budową przepompowni ścieków, a także montażem armatury wod.-kan.: 

 budowa kanalizacji sanitarnej w Komorowie  – ok.4,97 km, 

 budowa kanalizacji sanitarnej w Słotwinie – ok.0,52 km, 

 budowa sieci wodociągowej w Komorowie  – ok. 5,07 km, 

 budowa sieci wodociągowej w Słotwinie – ok.0,38 km 

 budowa odgałęzień wodociągowych w Komorowie wraz ze studniami wodomierzowymi  – 
ok.0,49 km, 

 budowa przepompowni ścieków w Komorowie – 1 kpl. 

 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 
Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST- 00 
Wymagania Ogólne punkt 2.  

2.1 Sieć grawitacyjna – kanalizacja sanitarna 

Należy stosować rury i kształtki lite PVC-U, kl. S, SDR34, SN8, koloru pomarańczowego, 
uszczelki  wargowe  z tworzywowym pierścieniem wzmacniającym (typ DIN Lock lub Sewer – 
Lock) zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1. Ponadto wymaga się, aby rury posiadały 
sygnowanie na wewnętrznej stronie ścianki rury (dające możliwość odczytania opisu rury 
podczas kamerowania). Należy stosować rury i kształtki tego samego producenta. 
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2.2 Sieci ciśnieniowe 

2.2.1 Rury i kształtki PE 

Należy stosować  rury i kształtki PE 100 SDR 11 zgodne z normą PN-EN 12201. 

2.2.2 Rury i kształtki żeliwne 

Rury i kształtki  żeliwa sferoidalnego o połączeniach kielichowych, kołnierzowych, klasy C40 na 
ciśnienie robocze 1,0MPa, przeznaczone do transportu wody pitnej wg PN-H-74105, PN-H-
74107 i  PN-EN 545. 

2.3 Rury przewiertowe 

Rury przewiertowe stosować zgodnie z PW. Jako rury przewiertowe należy stosować: 

Przewierty na kanalizacji sanitarnej należy wykonać jako poziome przewierty sterowane z 
żerdzią pilotową  sterowaną optycznie z zastosowaniem stalowych grubościennych rur 
osłonowych: 

- dla ks Ø250  - rury stalowe DN 355,6x10mm 

- dla ks Ø200 -  rury stalowe DN 323,9x10mm. 

Wykonanie przejść wodociągu pod drogami – przewiert sterowany rurą ochronną zbrojoną 
PE100 SDR 11 Ø225/20,4 

2.4 Rury osłonowe 

Stosować rury zgodnie Dokumentacją Projektową. 

2.5 Rury ze stali odpornej na korozję 
Przewody i kształtki z rur ze stali odpornej nie gorszej niż stal 1.4301 wg PN-EN 10088-1:1998. 
Przewody wykonać z rur zgodnych z PN-EN ISO 1127:1999 

Kołnierze okrągłe do rur i armatury powinny spełniać wymagania PNE-EN 1591-1 i PN-EN 
1092. Śruby i nakrętki powinny być dobrane wg PN-EN 1515. Parametry uszczelek powinny być 
zgodne z PN-ENV 1591-2. 

2.6 Studnie  

W Słotwinie przewidziano do montażu wyłącznie studnie betonowe Ø1200 (wszystkie dennice 
bez wzmocnienia powłoką z tworzywa), w Komorowie oprócz studni betonowych również 
montowane będą studnie inspekcyjne Ø600 i Ø400 – zgodnie z Projektem Wykonawczym. 

2.6.1 Studnie betonowe 

Studnie włazowe Ø1200 mm z prefabrykowanych elementów betonowych, zgodne z PN-EN 
1917:2004, spełniające następujące wymagania : 

 - beton o wytrzymałości min C40/50 (B50) ,klasa ekspozycji XA3, nasiąkliwości betonu 
≤5%, wskaźnik w/c nie większy od 0,45. Do produkcji elementów studni należy 
stosować cement siarczanoodporny, zgodnie z PN-  EN 197-1. Elementy łączone na 
uszczelki samosmarujące, nie wymagające dodatkowego smarowania powierzchni 
betonowych, wykonane z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM), spełniające 
wymagania PN-EN 681-1 (nie dotyczy pierścieni dystansowych). Każdą studnię należy 
wyposażyć w drabinkę złazową, wykonaną ze stali z powłoką z tworzywa sztucznego,  
odpowiadającą wymaganiom zawartym w normie PN-EN 13101, 

 prefabrykowane elementy studzienek  stanowią: dennica (kineta, krąg i dno wykonane 
w jednym cyklu produkcyjnym) - element ze szczelnie zabetonowanymi przejściami, 
odpowiednimi do montowanego przewodu – wszystko wykonane w jednym cyklu 
produkcyjnym. W studniach o głębokości ≥ 2,63 m zaprojektowano dennice 
wzmocnione powłoką z tworzywa sztucznego. Spocznik ma być w wykonaniu 
antypoślizgowym.  
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 wymagany 10-letni okres gwarancji na cały wyrób studzienny. Pozostałe wymagania 
zgodnie z opisem w Projekcie Wykonawczym sieci kanalizacyjnej dla m. Komorów.  

Na wszystkich studniach betonowych montować należy włazy z pokrywą żeliwno-betonową  
typu ciężkiego. Beton C35/45, klasa ekspozycji XF4, zabezpieczenie przeciwko obrotowi w 
pokrywie, otwieranie za pomocą obustronnych otworów na klucz (otwory w części żeliwnej 
pokrywy – na wylot), zamontowana wkładka tłumiąca. 

2.6.2 Studnie inspekcyjne 600 

 studnie Ø600 - wewnętrzna średnica studni nie mniejsza niż 600 mm. Podstawowymi   
elementami składowymi studni są: kineta z polipropylenu (PP) z kielichami 
umożliwiającymi zastosowanie przegubu kulowego (możliwość zmiany kierunku ± 7,5°), 
rura trzonowa (wznosząca) o średnicy wewnętrznej Ø600, dwuwarstwowa, z 
wewnętrzną ścianą gładką, manszeta z PP, teleskopowy adapter, właz żeliwny typu 
ciężkiego. 

2.6.3 Studnie inspekcyjne 400 

 studnie Ø400 - każde odgałęzienie do nieruchomości zakończone ma być studzienką 
inspekcyjną, o wewnętrznej średnicy nie mniejszej niż 400 mm. Podstawowymi 
elementami składowymi studni inspekcyjnej Ø400 są: kineta z polipropylenu (PP), rura 
trzonowa (wznosząca) o średnicy wewnętrznej Ø400, dwuwarstwowa, z wewnętrzną 
ścianą gładką, manszeta z PP, rura teleskopowa, właz żeliwny typu ciężkiego. 

2.6.4 Studnie wodomierzowe na odgałęzieniach 600 

Na każdym odgałęzieniu do nieruchomości należy montować studzienkę wodomierzową, 
mrozoodporną, wykonaną z tworzywa sztucznego, o wewnętrznej średnicy min. Ø600 mm, 
przystosowaną do montażu w pasie drogowym, każda z włazem żeliwnym typu ciężkiego z 
napisem WODA. 

Wyposażenie studni: konsola wodomierzowa z zamontowanymi zaworami odcinającymi i 
zaworem antyskażeniowym, zgodnie z rys. nr KS-87 „Studzienka wodomierzowa Ø600”. 
Konsola w studni musi zapewnić swobodny montaż wodomierza o długości zabudowy 
L=130mm. Dostawa i montaż wodomierzy domowych – po stronie Zamawiającego.   

2.7 Studnie/komory monolityczne 

2.7.1 Komora techniczna na terenie przepompowni ścieków 

Komora - prefabrykowany element żelbetowy o przekroju prostokąta, składająca się z 
monolitycznej dennicy oraz pokrywy z otworem włazowym, o wewnętrznych wymiarach min: 
szer. x dł x wys. – 1,2 x 1,8 x 1,9. Komora winna być wykonana z betonu klasy C35/45 o 
nasiąkliwości ≤5%, wodoszczelności W8. Komora ma posiadać przejścia szczelne dostosowane 
do rodzaju rur oraz odpowiednie antypoślizgowe stopnie złazowe lub drabinkę. Zaleca się 
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze. Wejście do komory – właz 
prostokątny o wymiarach min. 700x700 mm, ocieplony. Właz wykonany z materiałów odpornych 
na korozję w agresywnym środowisku-ze stali min. 0H18N9, wyposażony w blokadę 
uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługi armatury w komorze oraz 
wyposażony w zamknięcie na klucz. Komora powinna być wyposażona w komin wentylacyjny. 

2.7.2 Zbiornik przepompowni ścieków 

Część robocza zbiornika przepompowni wykonana z polimerobetonu. Średnica wewnętrzna 
zbiornika 1500 mm. Pokrywa zbiornika pompowni zaopatrzona we właz prostokątny o 
wymiarach minimum 700x1000 mm, zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp. Górne 
uchwyty prowadnic pomp muszą znajdować się w świetle włazu. Właz wykonany z materiałów 
odpornych na korozję w agresywnym środowisku - ze stali min. 0H18N9 oraz wyposażony w 
blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługi pompowni, oraz 
wyposażony w zamknięcie włazu na klucz. Pozostałe wyposażenie zbiornika zgodnie z opisem 
w Projekcie Wykonawczym. 



Część III – Opis przedmiotu zamówienia  
Część III/1 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
ST-04 Sieć kanalizacyjna i wodociągowa 

Zadania pn. 
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie oraz 

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie dla Projektu pn.: 
 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”  
 

8 

2.7.3 Sieciowe studnie wodomierzowe 

Komory żelbetowe produkowane jako prefabrykowane elementy żelbetowe o przekroju 
prostokąta składające się z monolitycznej dennicy oraz pokrywy z otworem włazowym, komory 
o wewnętrznych wymiarach minimum: szerokość x długość x wysokość – 1,2 x 1,8 x 1,9. 

Komory winny być wykonywane z betonu klasy C35/45 o nasiąkliwości ≤4%, wodoszczelności 
W 8. Komory mają posiadać przejścia szczelne dla rur PE, komory należy  wyposażyć w 
odpowiednie  stopnie złazowe lub drabinkę, pokryte tworzywem sztucznym. Stopnie pokryte 
tworzywem w jaskrawym kolorze. Stopnie musza być w wykonaniu antypoślizgowym. Komora 
musi być zabezpieczona termicznie przed przemarzaniem. Zamknięcie komór – właz żeliwny 
typu ciężkiego. Komora ma posiadać wytrzymałość konstrukcyjną umożliwiającą stosowanie w 
pasie drogowym i musi posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz niezbędne certyfikaty i atesty. 

2.8 Armatura 

Uwaga: armaturę po jej zamontowaniu należy oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z 
przepisami. Tabliczki umieścić na trwałych obiektach budowlanych w odległości nie większej jak 
25m od wyznaczonego uzbrojenia lub na słupkach betonowych. Tabliczki do oznakowania 
winny być emaliowane i wypalane. 

2.8.1 Zasuwy sieciowe 

 ciśnienie nominalne PN16 

 gładki równy przelot bez gniazda 

 miękkouszczelniający klin z żeliwa min. EN-GJS-400, pokryty zewnątrz i wewnątrz 
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną 

 prowadzenie klina przy użyciu ślizgów wykonanych z tworzywa sztucznego o wysokich   
właściwościach ślizgowych, zapewniające długotrwałą pracę i niskie momenty 
obsługowe 

 korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min. EN-GJS-400 wg PN-EN 1563 

 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym polerowanym gwintem 

 tuleja uszczelek z mosiądzu o małej zawartości ołowiu,  

 wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring (4 O-ringi) 

 łożyskowanie wrzeciona za pomocą niskotarciowych podkładek ślizgowych z POM  

 mocowanie łożyskowania wrzeciona w korpusie przez zamek bagnetowy 

 pokrywa z PE lub NBR zabezpieczająca łożyskowanie wrzeciona przed 
zanieczyszczeniem 

 śruby łączące pokrywę z korpusem z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze 
stali wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową 

 wymienna nakrętka klina,  

 kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10 i PN16 

 zasuwa potwierdzona testem szczelności, 

 zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą 
epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 
µm, przyczepność min. 12 N/mm², odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, 
zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 
662  

 10-letni okres gwarancji 
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Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa, spełniająca poniższe 
wymagania: 

 łeb do klucza wykonany z żeliwa, 

 trzpień o pełnym przekroju o kwadracie 20 mm, 

 przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczone przed 
przedostawaniem się zanieczyszczeń, 

 rura przesuwna i ochronna wykonana z PE, 

 nakrętka (nasada) wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju 
kwadratowym z równą grubością ścianki na całym obwodzie, 

 połączenia zasuwy z nakrętką wrzeciona za pomocą elementu (zawleczki, śruby, itp.), 
wykonanego ze stali nierdzewnej, 

 10-letni okres gwarancji  

2.8.2 Zasuwy na odgałęzieniach 

Zasuwy z żywicy POM lub żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, ze złączem ISO do rur PE. 
Każda z zasuw ma być wyposażona w obudowę teleskopową i skrzynkę żeliwną typu ciężkiego 
(dużą), z napisem W lub WODA. 

2.8.3 Hydranty 

Hydranty podziemne Ø80: 

 ciśnienie robocze max. 16 bar, wykonanie zgodnie z normą PN-EN 14339, 

 całość wykonana z materiałów odpornych na korozję, możliwość wymiany wszystkich 
części wewnętrznych  bez konieczności odkopywania hydrantu, 

 głowica, uchwyt kłowy, stopa, kolumna z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, 
epoksydowane, 

 wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, 

 trzpień wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301, 

 kaptur ochronny z PE 

 tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z nawulkanizowaną powłoką 
elastomerową, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, 

 uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym 
na korozję, 

 całkowite odwodnienie kolumny w stanie zamkniętym – ilość wody pozostałej „zero” 
zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody z odwodnienia, 

 samoczynne odwodnienie z odcięciem ciśnienia wody, 

 kolano odwadniające z mosiądzu niskoołowiowego, z możliwością podłączenia rury PE, 

 dodatkowe zamknięcie w postaci kuli z tworzywa, wewnętrzna budowa komórkowa, 

 wydajność hydrantu Q (m3/h) przy spadku ciśnienia o 1 bar wynosi minimum 106 m3/h, 

 kołnierz przyłączeniowy zwymiarowany i owiercony zgodnie z EN 1092-2 PN16, 

 zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą 
epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 
µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, 
zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 
662, 

 10-letni okres gwarancji. 
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Hydranty nadziemne Ø80: 

 ciśnienie robocze max. 16 bar, dwie nasady boczne typ B (75mm);  

 całość wykonana z materiałów odpornych na korozję, 

 głowica z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowana, wraz z dodatkową 
zewnętrzną powłoką proszkową na bazie poliestrowej – odporna na promieniowanie 
UV, 

 uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR, 

 kolumna stalowa ocynkowana ogniowo wraz z zewnętrzną dwuskładnikową powłoką 
poliuretanową, 

 stopa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowana, 

 trzpień ze stali nierdzewnej 1.4301, 

 grzybek zamykający z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 pokryty całkowicie powłoką 
elastomerową, 

 zawór napowietrzający z mosiądzu niskoołowiowego, zabudowany w głowicy hydrantu, 

 uszczelnienie wrzeciona za pomocą uszczelek O-ring  osadzonych ze wszystkich stron 
w materiale odpornym na korozję, 

 kołnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16, 

 samoczynne odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, 

 całkowite odwodnienie kolumny w stanie zamkniętym – ilość wody pozostałej „zero” 
zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody z odwodnienia, 

 dodatkowe zamknięcie w postaci kuli z tworzywa, wewnętrzna budowa komórkowa, 

 wydajność hydrantu Q (m3/h) przy spadku ciśnienia o 1 bar -  minimum 144 m3/h, 

 krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu, 

 bezproblemowa wymiana wszystkich części wewnętrznych bez konieczności 
odkopywania hydrantu, 

 wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z utwardzonym rolkami gwintem trapezowym, 

 uszczelnienie wrzeciona za pomocą uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron 
w materiale odpornym na korozję, 

 kolano odwadniające z mosiądzu niskoołowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z 
najnowszymi przepisami dotyczącymi kontaktu materiałów z wodą pitną, z możliwością 
podłączenia rury PE, 

 oznakowanie hydrantu zgodnie z PN EN 14384, 

 zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą 
epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 
µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, 
zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 
662, 

 10-letni okres gwarancji 

2.8.4 Wodomierze sieciowe 

Wodomierze sieciowe Ø80, jednostrumieniowe, z nakładką do zdalnego odczytu wodomierzy, 
przystosowaną do istniejącego u eksploatatora sieci systemu. 
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2.8.5 Zawory napowietrzająco-odpowietrzające. 

 ciśnienie robocze zaworu: PN 1-16, zawór na- i odpowietrzający samoczynnie 
działający do bezpośredniej zabudowy w ziemi, 

 cokół zaworu wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany, 

 kolumna ze stali szlachetnej typu A4, 

 zintegrowane samoczynne odcięcie dopływu wody przy pracach serwisowych, 

 zawór napowietrzająco-odpowietrzający można wymienić pod ciśnieniem, 

 zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN 2” wykonany z materiałów całkowicie 
odpornych na korozję z samoczynnym odwodnieniem kolumny, 

 króciec odwadniający – złączka rurowa ISO DN 1/2” – z możliwością podłączenia rury 
PE, 

 przystosowany do współpracy z zestawem płucząco-odbiorczym, 

 zawór na- i odpowietrzający samoczynnie działający, 

 uszczelka zaworu z elastomeru, 

 gniazdo z mosiądzu niskoołowiowego,  

 sito chroniące przed owadami ze stali nierdzewnej, 

 zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą 
epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 
µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, 
zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 
662, 

 10-letni okres gwarancji 

2.8.6 Elementy wyposażenia ze stali kwasoodpornej 

Elementy ze stali odpornej na korozję nie gorszej niż stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998 
(0H18N9 wg PN-71/H-86020). 

2.9 Roboty elektryczne przepompowni ścieków 

2.9.1 Szafka sterownicza pompowni 

Szafka sterownicza ma być wykonana jako wolnostojąca w wykonaniu zewnętrznym. 

Wyposażenie szafki powinno być zgodne z PW i spełniać wymagania najnowszych przepisów 
dotyczących konstrukcji wyposażenia elektrycznego oraz Polskich Norm. Szafka powinna być 
kompletna. Należy zainstalować i podłączyć wymagane zabezpieczenia przeciążeniowe i 
zwarciowe oraz inne niezbędne urządzenia ochronne wyszczególnione w projekcie i wymagane 
przez producenta zasilanego urządzenia. Przed zrealizowaniem szafki należy dla każdego 
urządzenia zasilanego silnikiem elektrycznym potwierdzić wymagania (prąd znamionowy, 
zabezpieczenie przeciwwilgociowe itp.) zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta 
urządzenia. 

Instalacje elektryczne w komorze przepompowni - materiały i urządzenia zgodnie z normą PN-
IEC 60364. Wykonawca powinien dostarczyć i zamontować wszelkie stalowe wsporniki nośne, 
drabinki i inne konstrukcje, które są wymagane dla podtrzymania lub zawieszenia wszelkiego 
wyposażenia zgodnego  
z niniejszym kontraktem na roboty instalacyjne elektryczne. Wszelkie wsporniki metalowe 
stosowane na zewnątrz powinny być wykonane z elementów stalowych ocynkowanych. 
Materiały i urządzenia stosowane w pomieszczeniach wilgotnych lub z atmosferą agresywną 
powinny być specjalnie dobrane do pracy w tych pomieszczeniach. 
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Jeżeli nie wyszczególniono lub nie pokazano inaczej, stosować należy przewody miedziane. 
Dla zasilania odbiorników o mocy mniejszej niż 7,5 kVA w instalacjach wewnętrznych mogą być 
stosowane przewody 750V typu YDY. Wszelkie inne obwody powinny posiadać izolację 1kV. 

Oznaczenia barw powinny być zgodne z PN-90/E-05023. Nie stosować przewodów o przekroju 
mniejszym niż 1,5 mm2 z wyjątkiem systemów sterowania i sygnalizacji. 

 

W pomieszczeniach i obszarach klasyfikowanych jako niebezpieczne dla ochrony kabli i 
przewodów stosować rurki sztywne, gwintowane metalowe z odpowiednim osprzętem. Jeżeli 
nie wyszczególniono inaczej, w obszarach innych niż uznane za niebezpieczne stosować rurki 
instalacyjne z tworzyw sztucznych wraz z odpowiednim osprzętem. Dla ochrony kabli przy 
wciąganiu wszelkie łączniki metalowe itp. powinny posiadać nylonowe wkładki. 

Jeżeli nie podano inaczej rury elastyczne powinny być używane do podłączeń napędów 
ruchomych lub podlegających drganiom. 

Uziomy sztuczne należy wykonywać z drutów, taśm, prętów, kształtowników lub rur stalowych 
ocynkowanych, a w przypadku dużej agresywności korozyjnej gruntu ze stali pomiedziowanej 
lub miedzi. Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nieprzewodzącymi. 
Wszystkie połączenia spawane i śrubowe umieszczone w gruncie należy zabezpieczyć przed 
korozją przez pomalowanie farbą asfaltową. 

2.9.2 Kable 

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny być stosowane przewody z 
materiałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na wpływy 
atmosferyczne i chemiczne. 

Przy budowie linii kablowych należy stosować kable uzgodnione z zakładem energetycznym 
oraz zgodne z PW. 

Typy kabli do zastosowania – zgodnie z dokumentacja projektową. 

Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg zarządzenia 
MGiE oraz powinien spełniać wymagania skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych 
wg zarządzenia Ministra Przemysłu. 

Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na 

utwardzonym podłożu. 

2.9.3 Mufy i głowice kablowe 

Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, 
przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. 
Mufy przelotowe kabli o powłoce metalowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV 
powinny mieć wkładki metalowe do łączenia z powłokami metalowymi łączonych kabli. 

Mufy i głowice kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-90/E-06401.01026. 

2.9.4 Uziemienie 

Należy wykonać uziemienie zgodnie z dokumentacją projektową. 

2.9.5 Rury ochronne 

Należy stosować rury ochronne zgodnie z dokumentacją projektową. 

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, 
z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub 
powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
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2.9.6 Folia 

Stosować folię kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. 1. Dla 
ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego, a 
przy napięciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego. 

Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. 
Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 

2.9.7 Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub 
stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające 
na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą 
ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy 
wewnętrznej nie mniejszej niż 90 mm Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-
89205. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w 
nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

2.9.8 Piasek 

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3", odpowiadającego 
wymaganiom BN-87/6774-04. 

2.9.9 Oświetlenie terenu przepompowni 

Słup aluminiowy o wysokości 6,0 m z zabudowanym wysięgnikiem łukowym i ramieniem o 
długości 0,5 m, kąt nachylenia 5°. 

Oprawa typu LED – musi posiadać znak CE, materiał korpusu – odlew aluminium malowany 
proszkowo, materiał klosza – szkło, stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – 
IK09, szczelność komory optycznej i elektrycznej – IP66, żywotność źródła światła nie mniejsza 
niż 70 000 godzin pracy, klasa ochronności elektrycznej  I lub II, oprawa wyposażona w 
rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu, budowa oprawy pozwalająca na szybką 
wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego. Oprawa musi posiadać trwałość nie 
gorszą niż panel LED. Pozostałe wymagania zgodnie z PW. 

2.9.10 Fundamenty prefabrykowane 

Ogólne wymagania dotyczące fundamentów określone są w PN80/B-03322. 
W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy 
wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z "Instrukcją zabezpieczeń przed korozją 
konstrukcji betonowych". 
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 
 

2.10 Kruszywa 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są: 

 grunt rodzimy – do zasypek zasadniczych, 

 grunt z dokopu  

o piasek średni - do podsypek, obsypek i zasypek wstępnych i zasadniczych 

o piasek gruby  

o żwir 

wg PN–86/B-02480, 

Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Inżynier. 
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2.11 Składowanie materiałów 

Materiały składować zgodnie z wytycznymi producentów. 

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami oraz 
zanieczyszczeniami niezaizolowane końcówki rur (osłaniać deklami, kapturkami ochronnymi). 
Rury magazynować pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcją producenta, układając je na 
podkładach drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o 
wysokości do max 2 m.  

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup i 
wielkości, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur. 

Rury chronić przed światłem słonecznym, Materiały do połączeń odcinków czy elementów oraz 
wszelki osprzęt przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, kontenerach itp. Chemikalia, 
ciekłe składniki pianki poliuretanowej oraz materiały termokurczliwe przechowywać  
w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych. Kształtki, armatura: przechowywać  
w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. 

3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

 żuraw samochodowy, 

 zgrzewarka do muf elektrooporowych, 

 zgrzewarka do zgrzewania doczołowego rur PE,  

 spawarka elektryczna wirująca, 

 wiertarka udarowa, 

 wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym, 

 urządzenia do wykonywania przewiertu poziomego, 

 ubijak spalinowy 200 kg, 

 narzędzia ręczne, 

 spawarka transformatorowa, 

 zagęszczarka wibracyjna spalinowa, 

 ręczny zestaw świdrów do wiercenia poziomego otworów do Ø15 cm, 

 wciągarka, 

 zespół prądotwórczy, 

 wibromłot elektryczny lub spalinowy, 

 zestawy do odwadniania wykopów. 

4 ŚRODKI TRANSPORTU 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 
4. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
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 samochód skrzyniowy 5-10T, 

 samochód dostawczy do 0,9T, 

 samochód samowyładowczy, 

 ciągnik kołowy 50-60 KW, 

 przyczepa skrzyniowa 3,5T, 

 przyczepy samochodowe 

5 WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

Roboty związane z układaniem ciśnieniowych i grawitacyjnych należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” 
oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych 
przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805 i PN-EN 1610:2002 wytycznymi 
producenta a także „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych” oraz i wymaganiami szczegółowymi podanymi poniżej. 

5.1 Roboty pomiarowe 

Roboty pomiarowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-01 oraz PN-B-06050:1999. 

5.2 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-02. 

5.3 Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na terenie budowy należy uzyskać zezwolenie na 
prowadzenie robót ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robót 
ziemnych poza terenem budowy, jak np., na ulicach miast, w pobliżu dróg państwowych itp., 
należy uzyskać zezwolenie odpowiednich organów. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-03. 

5.4 Wykonanie podłoża 
Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany 
zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST-03 Roboty ziemne. 

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. 
Odnosi się to o gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i 
niezawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć bezpośrednio na 
wyrównanym dnie wykopu w pozostałych wypadkach przewód należy układać na warstwie 
podsypki grubości 15-20 cm, w przypadku rurociągów kanalizacji, 10 cm w przypadku 
wodociągu. W przypadku przewodów o połączeniach kielichowych powyższe grubości dotyczą 
warstwy pod kielichem. 

Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej 
ST. Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna 
być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać 
warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 

W przypadku gruntów słabych, takich jak torfy, należy podłoże pod przewód specjalnie 
przygotować, np. przez wybranie warstwy torfu aż do gruntu stabilnego, a miejsce po jej 
wybraniu wypełnić piaskiem. 

Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostały naruszone 
(rozmyty, spulchniony, zmarznięty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie 
należałoby usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką. 
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Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. 

Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej przy ręcznym 
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie 
układania przewodu wyrównuje się te różnice. 

W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu poniżej 
projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem 
odpowiednio zagęszczonym. Rury PVC i betonowe należy obsypać warstwą piasku do 
wysokości co najmniej 25-30 cm nad rurą. 

5.5 Ogólne zasady montażu rurociągów 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 
techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem 
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed 
zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogą w 
żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od 
ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm.  

5.6 Rurociągi grawitacyjne PVC 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,50 m) przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym 
podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się 
do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, 
zaś przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej. Złącza 
powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu 
stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. Połączenie 
kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia 
przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny być układane ze 
spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia 
przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, 
kamieni itp. 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

 zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 

 uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

 niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej powinno uwzględniać strefę przemarzania gruntu 
dla określonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Głębokość ułożenia przewodów powinna być 
taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna 
głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartości przykrycia przewodu 
powinny być takie, jak w tablicy. 

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 
żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć 
bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 

Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania 
gruntu. 
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Głębokość 
przemarzania gruntu  
hz (m) 

Głębokość ułożenia 
przewodu hu (m) 

0.8 1.0 

1.0 1.2 

1.2 1.3 

1.4 1.5 

  

Przewody powinny być rozmieszczane w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z wymaganiami. 

5.7 Rurociągi ciśnieniowe PE 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,50m) przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym 
podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się 
do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 
¼ jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 
niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi 
ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m. 
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, 
należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia 
załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D – średnica zewnętrzna). Przy czym 
dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury, jedna z firm podaje 
następujące wartości ugięć: 

 20 x D (przy temp. + 20C), 

 35 x D (przy temp. + 10C), 

 50 x D (przy temp. 0C). 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0C, należy przestrzegać specjalnych 
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w 
pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami 
atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca 
ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od 
technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego 
na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym 
podłożu. Rury wodociągowe należy układać na średniej głębokości ok. 1,6 m przykrycia, 
zgodnie z PW. 

5.8 Łączenie rur i kształtek PE 
Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują 
procedury podane przez ich producentów. 

a) Zgrzewanie doczołowe 

Zgrzewanie doczołowe należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych lub 
równych 63 mm – dotyczy tylko w przypadku rur w odcinkach prostych (nie z bębna). Wszystkie 
parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji 
montażu. 

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić 
uwagę na: 

 prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 
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 zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 

 dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 

 temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210 –220°C (PE), 

 bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne jest 
np. dotknięcie palcem), 

 współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 

 utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą 
drewnianego skrobaka i chusteczek odtłuszczających, zalecanych przez producenta, 

 czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu 
na dużą wrażliwość na utlenienie (PE), 

 siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 

 siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym 
poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja 
materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się  
w sposób naturalny bez przyśpieszania, 

 Inne parametry zgrzewania takie jak: 

 siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 

 czas rozgrzewania, 

 czas dogrzewania, 

 czas zgrzewania i chłodzenia, 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania doczołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu 
(szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 

b) Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych 

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa 
się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE, a następnie przepuszcza się przez 
drut oporowy, prąd w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją 
producenta złącz. Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy 
unieruchomionych końcówkach rur. Każde złącze elektrooporowe ma „swoje” parametry 
zgrzewania. Są one zapisane bądź na złączu w postaci nadruku, bądź w postaci kodu 
kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w 
złączu - elektrozgrzewarka. Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki przebiegu 
zgrzewania w postaci wypływek (wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu 
zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich można dokonywać zgrzewania 
określają producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest 
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45ºC. 

5.9 Rurociągi stalowe  

a) Spawy - informacja ogólna: 

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych warunkach, 
z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie 
spawy wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy, posiadających 
wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji 
zawodowych spawaczy i znajomości specyfiki powierzonego im zadania. 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do wglądu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki 
testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy. 
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Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na miejscu 
budowy zostaną zatwierdzone przez Inżyniera przed rozpoczęciem prac.  

b) Wykonanie: 

Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej należy 
spełnić poniższe wymagania.  

Dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rurażu podczas budowy 
instalacji. Wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń powierzchni 
materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji. Nie dopuszcza się użycia piaskowania w 
przypadku materiałów wykonanych ze stali nierdzewnej. 

c) Spawanie stali k.o.: 

Do spawania stali nierdzewnej, zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na Terenie Budowy, 
należy użyć metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) lub 
elektrodą metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W przypadku wykonania warsztatowego 
dopuszcza się metodę spawania łukiem krytym lub łukiem plazmowym. Niezależnie od przyjętej 
metody, wewnętrzna strona spawów powinna być chroniona czystym obojętnym gazem. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączących, rurażu i innego 
wyposażenia wykonanego ze stali nierdzewnej, w miarę możliwości zaleca się wykonanie tych 
prac w warunkach warsztatowych. 

5.10 Połączenia mechaniczne 
Stosowane są głównie przy połączeniach PE/stal, gdy łączy się sieć stalową z PE. Stosowane 
mogą być również przy połączeniach rur PE z armaturą stalową. 

Należy stosować połączenia kołnierzowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami z kauczuku 
butylowego lub kauczuku polichloroprenowego. 

5.11 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z 
uzbrojeniem  
Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe powinny być wykonywane w rurach 
osłonowych.  

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na 
przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi mogą być 
rury stalowe lub PE o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym 
zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej jest określona w dokumentacji i 
uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Przewód musi być umieszczony współosiowo z 
rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez 
dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Przewody należy układać w rurach 
ochronnych na płozach. Ślizgi należy zakładać na rurach przewodowych co 1,5 m w celu 
centrycznego ustawienia rury przewodowej w rurze – po zakończeniu przeciągania należy 
wykonać próbę szczelności rurociągu przewodowego. W zasadzie należy unikać umieszczania 
złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, należy przed 
ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. 

Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do 
przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw należy 
przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur. Końcówki rury 
osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową.  

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia 
chroniące istniejącą infrastrukturę poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych 
wykonanych indywidualnie. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o wykonywanych 
pracach zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi 
dwudzielnymi i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez 
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zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór 
odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. W miejscach 
występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót 
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 

Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy instalowany rurociąg umieścić w rurze 
ochronnej. 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie 
rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na 
projektowanym uzbrojeniu. 

5.12 Wykonanie sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową 
Jeśli PW przewiduje przejścia przewodu przez przeszkody terenowe powinny być wykonywane 
w rurach osłonowych.  

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na 
przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi mogą być 
rury stalowe lub PE o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym 
zapasem wolnej przestrzeni, zgodnie z DP. Grubość ścianki rury osłonowej jest określona w 
dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Przewód musi być umieszczony 
współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz 
swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Przewody należy układać 
w rurach ochronnych na ślizgach. W zasadzie należy unikać umieszczania złącz w rurze 
osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, należy przed ułożeniem 
przewodu przeprowadzić próbę szczelności. 

Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do 
przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw należy 
przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur. Końcówki rury 
osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową.  

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia 
chroniące istniejącą infrastrukturę poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych 
wykonanych indywidualnie. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o wykonywanych 
pracach zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi 
dwudzielnymi i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez 
zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór 
odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. W miejscach 
występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót 
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 

Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy instalowany rurociąg umieścić w rurze 
ochronnej. 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie 
rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na 
projektowanym uzbrojeniu.. 

5.13 Montaż elementów uzbrojenia i armatury 
Zasuwy oraz wszelkie kształtki odgałęzieniowe należy montować zgodnie z dokumentacją. Na 
przewodach z PE należy instalować zasuwy żeliwne kołnierzowe. Zasuwy montować w 
wykopie, w przypadku zasuw małych średnic do 150 mm, można je montować na powierzchni 
terenu i jako zmontowany węzeł z kształtkami przejściowymi opuszczać do wykopu. Każda 
zasuwa żeliwna powinna spoczywać na betonowym podłożu niezależnie od rodzaju gruntu. 
Przy montażu zasuw należy instalować trzpienie teleskopowe minimalizujące uszkodzenia 
przewodu. Dławice zasuw powinny być zaizolowane termicznie, jeśli ich wierzch znajduje się 
powyżej granicy przemarzania gruntu. Na drążkach do zasuw należy zamontować skrzynki 
uliczne żeliwne duże, z napisem W lub WODA. Na terenach nieutwardzonych skrzynkę uliczną 
do zasuw i skrzynkę hydrantu podziemnego należy obrukować lub obetonować 50x50cm. 
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5.14 Studnie 

Posadowienie studni wg wymagań PW. 

Studnie należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych zgodnych z wymaganiami 
określonymi w p. 2 niniejszej ST z dnem prefabrykowanym o wykształconej kinecie. 

Wyposażenie studni zgodnie z opisem w PW.  

Elementy należy łączyć za pomocą uszczelek gumowych wykonanych specjalnie dla łączenia 
prefabrykatów.  

Zależnie od zapisów PW w terenie nieutwardzonym należy wykonać opaski betonowe wokół 
włazów studzienek o grubości 30 cm i średnicy zewnętrznej pierścienia 1,5 m lub pokrywy 
należy obrukować na zaprawie cementowej. 

5.15 Hydranty i skrzynki uliczne do zasuw 

Powinny być na trwałe wybrukowane kostką kamienną lub wibroprasowaną na podsypce 
piaskowej i zaprawie cementowej lub poprzez obudowę betonową o wym. 0,5x0,5x0,3 m. 

5.16 Obsypka i zasypka wstępna przewodów 
Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny z p. 2 niniejszej ST. 

Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstępna 
przewodów powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinien zawierać cząstek większych niż 3 mm, 

 nie powinien być zmrożony, 

 nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału, 

Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 
m. W przypadkach podanych w PW zasypkę wykonać na całej wysokości wykopu. Zasypkę 
wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić warstwami. 
Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150 mm. Podczas zagęszczania 
należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich 
przesunięcia lub uszkodzenia. 

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń przewodów 
powinny pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów wykonać do 
wysokości około 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy 
dokończyć dopiero po zakończeniu prób szczelności danego odcinka przewodu wynikiem 
pozytywnym. 

Jeżeli PW nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do 
wskaźnika zagęszczenia równego, co najmniej 0,98. Po wykonaniu zasypki wstępnej wykonać 
zasypkę zasadniczą zgodnie wymaganiami określonymi w ST-03 Roboty ziemne i PW. 

5.17 Przepompownia ścieków 
 Posadowienie i montaż komory pompowni oraz wyposażenia prowadzić ściśle wg instrukcji 
producenta i pod jego nadzorem oraz wg PW. 

5.17.1 Elementy wyposażenia 

Elementy wyposażenia zgodnie z PW Instalacje elektryczne i AKP. 

Jako integralną część pompowni należy dostarczyć i zamontować instalacje elektryczną, AKP, 
sygnalizacji i transmisji danych zgodnie z PW. 

5.17.2 Zasilanie pompowni 

Wykonać zasilanie podstawowe od złącza pomiarowego do panelu sterowniczego pompowni 
zgodnie z PW. 
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Układanie kabli 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności 
zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej 
linii. 

Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Rolki 
powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie 
dotykał podłoża. 

Podczas przechowywania, układania i montażu. końce kabla należy zabezpieczyć przed 
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 

 szczelne zalutowanie powłoki, 

 nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 

 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 

 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione powyżej temperatura otoczenia i 
temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. 

Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 
powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5°C. 

Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 
przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy 
układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić 
kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 

Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą 
rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa 
sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. 

Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg PN-S-02205:1998. 

Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej 
powierzchni kabla - zgodnie z dokumentacją projektową. 

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się 
pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż: 

 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o 
napięciu znamionowym od 15 do 40 kV, 

 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o 
napięciu znamionowym od 1 do 10 kV, 

 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 
kV. 

Przy układaniu kabli można uginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż: 

 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych, 

 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji 
papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce 
polwinitowej oraz kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o 
liczbie żył nieprzekraczających 4, 
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 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji 
papierowej i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z 
kabli jednożyłowych o liczbie żył nieprzekraczających 4. 

 
Skrzyżowania kabli 

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był 
zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna 
głębiej niż linia telekomunikacyjna. 

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę 
możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy krzyżujących się kabli 
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być 
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50cm w obie strony od 
miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się 
układanie kabli nad rurociągami. 

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości w jej 
najwęższym miejscu. 

Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie 
powinna być mniejsza niż 100 cm. 

Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić 
co najmniej 50 cm. 

Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla 
konkretnego odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy 
(uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu). 

Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy. 
Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m. 

W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach 
zalewowych, zalesionych lub zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie 
drogowym na skarpach nasypów lub na częściach pasa poza koroną drogi. 

Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na 
odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do 
drogi wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na warunkach 
podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 
 
Wykonanie muf i głowic 

Łączenie, odgałęzianie i zakańczanie kabli należy wykonywać przy użyciu muf i głowic 
kablowych. Mufy i głowice powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie 
prac montażowych. 

Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy czym rozkład pola 
elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien być zbliżony do rozkładu pola w kablu. Na izolację 
miejsc łączenia żył zaleca się stosować materiały izolacyjne o własnościach zbliżonych do 
własności izolacji łączonych kabli. Dopuszcza się niewykonywanie oddzielnego izolowania 
miejsc łączenia żył kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, jeżeli mufy 
wykonywane są z żywic samoutwardzalnych. 

Izolatory i kadłuby głowic oraz w-kładki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny być 
wypełnione zalewą izolacyjną o właściwościach syciwa, którym nasycona jest papierowa 
izolacja kabla. W przypadku muf i głowic do kabli o izolacji papierowej na napięcie 
nieprzekraczające 1 kV dopuszcza się stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicznej.  

Izolatory i kadłuby głowic oraz kadłuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powiemy 
być wypełnione zalewą izolacyjną niedziałającą szkodliwie na izolację i inne elementy tych kabli.  

Własności elektryczne połączeń powinny być zgodne z normą PN-90/E-06401.0106. 
Przewodność połączenia metalowych powłok kabli lub pancerzy powinna być nie mniejsza niż 
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przewodność łączonych powłok lub pancerzy. W przypadku łączenia aluminiowych powłok kabli 
dopuszcza się przewodność połączenia nie mniejszą niż 0,7 przewodności powłoki. 

Metalowe powłoki kabli oraz pancerze powinny być połączone metalicznie ze sobą oraz z 
metalowymi kadłubami muf przelotowych i głowic. Połączenia powłok aluminiowych ze sobą i 
kadłubem mufy należy wykonywać wewnątrz mufy przy użyciu przewodów aluminiowych o 
przekroju nie mniejszym niż 10 mm2. 

Połączenia ze sobą powłok, żył powrotnych i pancerzy kabli z materiałów innych niż aluminium 
należy wykonać przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż 6 mm'. Połączenia 
powinny być wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wkładkami 
metalowymi przylutowanymi do metalowych powłok obu łączonych odcinków kabli, nie wymaga 
się dodatkowego łączenia powłok przy użyciu oddzielnych przewodów. 
 
Wykonanie połączeń powłok, pancerzy i żył kabli 

Własności elektryczne połączeń powinny być zgodne z normą PN-90/E-06401.0106. 
Przewodność połączenia metalowych powłok kabli lub pancerzy powinna być nie mniejsza niż 
przewodność łączonych powłok lub pancerzy. W przypadku łączenia aluminiowych powłok kabli 
dopuszcza się przewodność połączenia nie mniejszą niż 0,7 przewodności powłoki. 

Metalowe powłoki kabli oraz pancerze powinny być połączone metalicznie ze sobą oraz z 
metalowymi kadłubami muf przelotowych i głowic. Połączenia powłok aluminiowych ze sobą i 
kadłubem mufy należy wykonywać wewnątrz mufy przy użyciu przewodów aluminiowych o 
przekroju nie mniejszym niż 10 mm2. 

Połączenia ze sobą powłok, żył powrotnych i pancerzy kabli z materiałów innych niż aluminium 
należy wykonać przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż 6 mm'. Połączenia 
powinny być wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wkładkami 
metalowymi przylutowanymi do metalowych powłok obu łączonych odcinków kabli, nie wymaga 
się dodatkowego łączenia powłok przy użyciu oddzielnych przewodów. 
 
Ochrona przeciwporażeniowa 

Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób 
powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych. 

Zaleca się wykonywanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem 
oświetleniowym, bednarkę ocynkowaną 25 x 4 mm, która następnie powinna być wprowadzona 
do wnęk masztów i szafy oświetleniowej i połączona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogą 
spełniać również rolę zacisków probierczych. 

Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie. 

Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niż 0,6 m i powinna być zasypana gruntem 
bez kamieni, żwiru i gruzu. 

Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, należy układać przewody 
miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. 

Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Metalowe głowice kabli powinny być połączone z uziemieniami w sposób widoczny. Powłoki 
aluminiowe kabli mogą być bezpośrednio połączone w rozdzielni z szyną zerową lub 
uziemiającą. Pancerze i powłoki metalowe kabli oraz metalowe kadłuby muf powinny stanowić 
nieprzerwany ciąg przewodzący linii kablowej. 
 
Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. 
opaski kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach 
i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. 

Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: symbol i numer 
ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia kabla. 
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5.17.3 Drogi i place manewrowe 

Dojazd do pompowni i plac manewrowy wykonać zgodnie z PW –„Zagospodarowanie terenu 
przepompowni oraz odtworzenie nawierzchni drogowych” oraz Specyfikacją Techniczną 
zagospodarowania terenu przepompowni oraz pozostałych robót drogowych”. 

5.17.4 Oświetlenie 

Oświetlenie terenu pompowni wykonać montując jeden słup oświetleniowy na terenie 
przepompowni.  

Wykopy pod fundamenty i kable 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty 
prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa 
i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 
 
Montaż fundamentów prefabrykowanych 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien być ustawiany 
przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spełniającego wymagania PN-88/B-
O6250 lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-66/677401. Przed jego 
zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego 
ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne 
odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z 
dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia 2 cm Ustawienie fundamentu w planie powinno 
być wykonane z dokładnością ± 10 cm. 
 
Montaż słupów 

Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane ustoje. Spód 
słupa powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubości min. 10 
cm lub na płycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. 

Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji 
projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 
wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, 
a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być 
położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 
 
Oprawy 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 
 
Układanie kabli 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli 
powinno być zgodne z normą N-SEP-004 i PN-76/E-05125. 

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie itp. 

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0°C. 

Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 
być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż W-krotna zewnętrzna jego średnica. 

Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na 
warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie 
warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm 



Część III – Opis przedmiotu zamówienia  
Część III/1 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
ST-04 Sieć kanalizacyjna i wodociągowa 

Zadania pn. 
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie oraz 

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie dla Projektu pn.: 
 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”  
 

26 

5.17.5 Zagospodarowanie terenu pompowni wraz z ogrodzeniem 

Zagospodarowanie terenu przepompowni należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową 
–„Zagospodarowanie terenu przepompowni oraz odtworzenie nawierzchni drogowych” oraz 
„Specyfikacją Techniczną zagospodarowania terenu przepompowni oraz pozostałych robót 
drogowych” 

5.18 Oznakowanie trasy wodociągu 
Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, 
zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmę ostrzegawczą PVC z wkładką metalową. 
Końcówki taśmy należy podłączyć do elementów metalowych, np. armatury. 

5.19 Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
Po zakończeniu prac zasadniczych Teren Budowy należy uprzątnąć i przywrócić do stanu 
sprzed wykonywania robót (lub lepszego) i uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela terenu. 

5.19.1 Drogi, wjazdy i chodniki 

Roboty wykonać zgodnie ze „Specyfikacją Techniczną zagospodarowania terenu 
przepompowni oraz pozostałych robót drogowych”. Odtworzenie nawierzchni dróg – zgodnie  ze 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ST-05.03.05., zawartą w 
opracowaniu Specyfikacja Techniczna – Zagospodarowanie terenu przepompowni oraz 
pozostałych robót drogowych. 

5.19.2 Ogrodzenia 

Zdemontowane podczas prowadzenia robót zasadniczych ogrodzenia działek i terenów 
prywatnych należy odtworzyć zgodnie z technologią wznoszenia danego ogrodzenia. Czynności 
te należy wliczyć w Cenę kontraktową. 

5.19.3 Odtworzenie trawników 

Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki: 

 ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w 
hałdach nie wyższych niż 2 m, 

 ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 

 przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe mieszanki traw. Powinny mieć one 
oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność 
kiełkowania. Wszystkie wykonane prace powinny być zaaprobowane przez Inżyniera. 

Wymagania dotyczące trawników są następujące: 

• teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany, 

• w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być 
użyta, należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię 
nawozowaną, 

• podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć o ok. 
15cm, 

• teren powinien być wyrównany, 

• przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany 
brona talerzową lub zbrabiarką, 

• siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie od 1 maja do 15 
września lub w innym czasie zatwierdzonym przez inżyniera, 

• na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2, 

• na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2, 

• po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i 
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umożliwienia penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia brony 
talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca, 

• powinny być stosowane gotowe mieszanki traw, 

• chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy 
Inspektorat Ochrony Roślin, 

• poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden obowiązkowy 
siew uzupełniający, 

 

Głównymi elementami utrzymania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, nawożenie 
oraz odchwaszczanie: 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm, 

• kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie wysokość 
10-12 cm, wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm, 

• ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września, 

• koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często i 
w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od użytego 
gatunku traw, 

• w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub 
selektywnego plewienia, które należy wykonywać ze starannością i przynajmniej w 6 
miesięcy od założenia trawnika. 

• niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników 
powinno być prowadzone w zależności od warunków pogodowych, 

• w przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawników (jeden 
obowiązkowy dosiew), 

• trawniki powinny być nawożone – średnio 6 kg NPK na każdy hektar w ciągu roku. 
 

Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane aby zapewnić wymagany skład na każdą porę 
roku: 

 na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu, 

 od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem 
potasu i fosforu, 

 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas, 

 Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego: 

 azot (N)  1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika, 

 fosfor (P) 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika 

 potas (K)  0,8 ÷  1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika. 
 

Inżynier powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne 
punkt 6. 

6.1 Materiały 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 
materiałów z wymogami rysunków i odpowiednich norm materiałowych i wymagań niniejszej 
ST. 

6.2 Kontrola jakości wykonanych robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
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Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę 
odbiorów Robót. Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
właściwymi ST oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i 
instrukcjach producentów materiałów i urządzeń. 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
B-10725:1997, PN-EN 1610:1997, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych i Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 
opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmować w szczególności: 

 sprawdzenie szerokości wykopu, 

 sprawdzenie głębokości wykopu, 

 sprawdzenie odwodnienia wykopu, 

 sprawdzenie szalowania wykopu, 

 sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 

 sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

 sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

 sprawdzenie wykonania obiektów sieciowych, 

 sprawdzenie wykonania przejść szczelnych, 

 badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej, 

 badanie szczelności studni – próba zgodna z PN-B-10729:1999, 

 badanie szczelności rurociągów – wg normy PN-B-10725, 

 badanie szczelności zbiorników – próba zgodna z PN-B-10702. 

6.2.1 Przewody grawitacyjne 

Należy wykonać badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI 
INSTAL. 

Po wykonaniu kanału Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą w celu 
stwierdzenia jakości wykonania. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z kamerownia 
Zamawiającemu na nośniku cyfrowym CD/DVD. Termin inspekcji Wykonawca ustali z 
Inżynierem. 

6.2.2 Przewody ciśnieniowe 

 Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
B-10725:1997, w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych 
opracowanych przez COBRTI Instal  wg wytycznych producenta rur. 

6.2.3 Kontrola spawów 

Wykonawca powinien udostępnić spawy do kontroli. Wykonawca na życzenie Inżyniera 
przedstawi spawy do testów pod nadzorem przedstawiciela Inżyniera. Wszystkie spawy 
powinny być testowane według punktu „A” jak opisano poniżej. Jeżeli w opinii Inżyniera więcej 
niż 10% spawów nie przechodzi testów może on żądać testów opisanych w punktach B, C lub 
D. Wykonawca przeprowadzi kontrolę radiograficzną pod nadzorem Inżyniera 10% całkowitej 
długości wszystkich spawów. 

A. Kontrola wizualna całego spawania po stronie spawu i grani. 

B. Spawy, które nie mogą być sprawdzone wizualnie po stronie grani powinny podlegać kontroli 
radiograficznej obejmującej przynajmniej 10% całkowitej długości takich spawów, pod 
nadzorem Inżyniera. Szorstkie końce spawów, przeznaczone do kontroli powinny być 
oczyszczone. 
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C. Inżynier może również zażądać radiograficznej lub kapilarnej kontroli koloru do 10% 
wszystkich spawów pod jego nadzorem.  

Szorstkie końce spawów, przeznaczone do kontroli powinny być oczyszczone. 

D. Jeżeli radiograficzna lub kapilarna kontrola koloru wykryje niedopuszczalne błędy kontrola 
będzie rozszerzona. Z reguły wykrycie wadliwego spawu pociągnie za sobą kontrolę dwóch 
sąsiednich spawów tego samego typu. 

Jeżeli te spawy będą akceptowane, kontrola nie będzie dalej rozszerzana. 

Jeżeli jeden lub obydwa spawy będą wadliwe, kontrola będzie dalej rozszerzana zgodnie z 
zaleceniami Inżyniera. 

E. Jeżeli „B” i” C” nie są wymagane „D” nie będzie stosowane. 

Kryteria dopuszczenia są następujące: 

• Na spawach stali odpornej na korozję obydwie strony spawów muszą być metalicznie 
czyste lub posiadać białe wykończenie bez śladów oksydowanej zgorzeliny i odbarwienia. 

• Jakość złączy spawanych będzie odpowiadała poziomowi jakości nie gorszemu niż C 
(wymagania średnie) wg PN-EN 25817  

• W przypadku kontroli radiograficznej złącza powinny osiągać poziom akceptacji nie gorszy 
niż 2 wg PN-EN 12517.” 

Badania wizualne złączy spawanych należy wykonywać zgodnie z PN-EN 970. 

Wykonawca dostarczy niezbędny sprzęt do testów. 

Testy będą powtórzone do chwili otrzymania satysfakcjonujących wyników. 

6.2.4 Próby ciśnieniowe przewodów wodociągowych i tłocznych 

Próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymaganiami PN-
B-10725 oraz wytycznymi producenta rur. 

Do prób należy przystąpić po usztywnieniu przewodów ciśnieniowych, właściwym ich 
zaślepieniu i odsłonięciu wszystkich uszczelnianych złączy. Długość odcinka próbnego nie 
większa niż 300m. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy szczegółowo przestrzegać następujących 
warunków: 

 przewody nie mogą być nasłonecznione, a zimą temperatura ich powierzchni 
zewnętrznej nie może być niższa niż 1˚C, 

 napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu, 

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 
20˚C, 

 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 
12 godzin w celu ustabilizowania, 

 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 
minut sprawdzać poziom ciśnienia. 

 Odcinki przewodu układane metodą przewiertu sterowanego należy poddać próbie 
ciśnienia przed wprowadzeniem do przewiertu. 

6.2.5 Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 

Płukanie i dezynfekcję przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805. W szczególności: 

 Po zakończeniu budowy sieci wodociągowej i pozytywnych wynikach próby 
szczelności należy dokonać płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość 
przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie 
wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
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Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów 
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania 
dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki 
chloru, należy przeprowadzić ponowne płukanie. 

 Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań 
bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego 
upoważnionej, wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do 
picia i wody na potrzeby gospodarcze. 

6.2.6 Zasilanie pompowni ścieków i oświetlenie 

Rowy pod kable 

Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność 
ich tras z dokumentacją geodezyjni. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie 
powinna przekraczać 0,5 m.  

Kable i osprzęt kablowy 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub 
dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo 
innych dokumentów. 

Układanie kabli 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 
pomiary: 

 głębokości zakopania kabla, 

 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

 odległości folii ochronnej od kabla, 

 stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być 
uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 

Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz nagi wykonać przy użyciu 
przyrządów o napięciu nieprzekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia nalep uznać za dodatni, 
jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fary na obu końcach linii są 
oznaczone identycznie. 

Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy 
uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 

 20 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 
nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV, 

 50 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 
nasyconego, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami 
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych, 

 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76E-90300. 

Próba napięciowa izolacji 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie 
próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę 
napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. 
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W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy 
mierzyć oddzielnie dla każdej żyły. 

Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 

 izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów 
przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia 
probierczego kabla wg PN-76/E-90250/Az3:99 i PN-76/E-90300, 

 wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 μA/km i nie wzrasta w 
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m 
dopuszcza się wartość prądu upływu 100 μA. 

Pomiar natężenia oświetlenia 

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed 
pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać 
przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów 
obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać 
podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, 
unoszący się kun itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach 
zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym 
zakresie. Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza 
wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać 
urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary należy 
przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN- 76/E-02032. 

Fundamenty i ustoje 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego 
oraz wytrzymałości. 

Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz 
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto należy sprawdzić dokładność 
ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 

Maszty oświetleniowe 

Maszty oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

 dokładności ustawienia pionowego słupów, 

 prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 

 jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na 
zaciskach oprawy,  

 jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, 

 stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

Szafa oświetleniowa 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy szafa oświetleniowa lub jej części odpowiadają 
tym wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez 
użycia narzędzi i bez demontażu podzespołów. 

Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza:  

 stan pokryć antykorozyjnych,  

 ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych 
elementów mogących znaleźć się pod napięciem, 

 jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych, 

 jakość konstrukcji. 

Po zamontowaniu szafy na fundamencie należy sprawdzić: 
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 jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy, 

 stan powłok antykorozyjnych, 

 jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych, 

 zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być 
zamieszczony na widocznym miejscu wewnątrz szafy. 

Instalacja przeciwporażeniowa 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia 
bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik 
zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. 

Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie 
powinna być zakopana płycej niż 60 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki 
nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej. 

Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli 
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania. 

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 
przeciwporażeniowej. 

 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych 
w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Długość przewodów mierzona będzie z uwzględnieniem długości 
armatury, kształtek i studni kanalizacyjnych, pomiędzy następującymi punktami skrajnymi: 

 przecięcie osi rurociągu z osią studni kanalizacyjnej na rurociągu grawitacyjnym, 

 przecięcie linii osiowych rur w połączeniach, 

 zewnętrzna powierzchnia ściany, komory, itp. 

 punkt w którym następuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu, 

 inny punkt zakończenia wskazany na rysunkach. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne 
punkt 8. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Ogólne zasady odbiorów robót zanikających opisane są w punkcie 8.1 ST-00 „Wymagania 
ogólne”. 
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8.1.1 Przewody grawitacyjne 

Odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu powinny być zgodne z PN-EN 
1610 oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2 Warunków technicznych wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych. 

8.1.2 Przewody ciśnieniowe 

Odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu powinny być zgodne PN-B-10725 
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 6.2.1 Warunków technicznych wykonania i odbioru 
sieci wodociągowej. 

 

8.2 Odbiór częściowy 
Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w punkcie 8.2 ST-00 Wymagania ogólne. 

Sposób wykonania i zakres czynności sprawdzających będzie identyczny jak dla punktu 8.1 ST. 

8.3 Próby Końcowe 
Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogólne. 

8.3.1 Przewody grawitacyjne 

Zakres Prób Końcowych przewodów grawitacyjnych powinien być zgodny z p 7.2.3 Warunków 
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. 

8.3.2 Przewody grawitacyjne 

Zakres Prób Końcowych przewodów grawitacyjnych powinien być zgodny z p 7.2.3 Warunków 
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. 

8.3.3 Pompownie 

Próby końcowe należy przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Inżyniera, przedstawicieli 
Zamawiającego oraz innych osób wskazanych przez Inżyniera, zakończyć raportem i załączyć 
do dokumentacji rozruchu pompowni. 

Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych 

 Zakończenie prac montażowych zgodnie z ST, projektami techniczno - ruchowymi 
maszyn i urządzeń D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków 
technicznych pracy: 

 Zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych,  

 Sprawdzenie i wstępna regulacja pomp, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,  

 Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki 
energetyczne; 

 Zabezpieczenie osób uczestniczące w rozruchu w sprzęt bhp i p.poż. oraz ratowniczy. 

Zakres i etapy Prób Końcowych 

Wykonawca w ramach prób odbiorowych przeprowadzi rozruch przepompowni, zgodnie 
zatwierdzonym przez Inżyniera i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiającego programem 
rozruchu. 

Etapy Prób Końcowych będą następujące: 

• Szkolenie stanowiskowe pracowników użytkownika w zakresie bieżącej obsługi 
pompowni, bhp i przepisów p.poż.  

• Wyposażenie w sprzęt bhp. 

• Rozruch mechaniczny (indywidualny) w obecności dostawcy urządzeń polegający na:  

 sprawdzeniu połączeń przewodów, 
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 sprawdzeniu działania armatury, 

 sprawdzeniu prawidłowości montażu pomp,  

 zapoznaniu się z DTR poszczególnych maszyn i urządzeń, przeprowadzeniu wszelkich 
czynności przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu. 

Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie 
maszyn lub agregatu na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, 
zawartymi w DTR danej maszyny i napędu. 

Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być zamknięte 
protokołem przekazującym część lub całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego. 

• Rozruch hydrauliczny (techniczny) polegający na przeprowadzeniu prób rozruchowych 
pod obciążeniem wodą,  

Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie rozruchu 
mechanicznego (indywidualnego) urządzeń oraz sprawdzenie instalacji tłocznej. 

Celem rozruchu hydraulicznego jest m.in.: 

 sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania pompowni za pomocą 
napełnienia, czystą wodą, 

 sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą, 
przepuszczenia przez urządzenie czystej wody, aby zauważone usterki mogły być 
usunięte w bezpiecznych warunkach sanitarnych, 

 sprawdzenie parametrów pracy pomp przy pełnym obciążeniu wodą, 

 regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie, 

 sprawdzenie działania pompowni w warunkach zasilania awaryjnego (agregat) 

• Rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium - ścieków, w wyniku, którego 
osiąga się założone projektem parametry technologiczne. 

Zadanie rozruchu technologicznego ogranicza się do sprawdzenia działania pompowni w 
warunkach ich rzeczywistego obciążenia ściekami i zanieczyszczeniami, 

Warunki rozpoczęcia prób rozruchu technologicznego: 

 zakończenie rozruchu mechanicznego oraz prób pod obciążeniem wodą, 

 przeszkolenie załogi w zakresie eksploatacji oraz bhp i p.poż., 

 zabezpieczenie dostawy czynników energetycznych, w tym energii elektrycznej, 

 wyposażenie w odpowiedni sprzęt, narzędzia, sprzęt bhp i p.poż., 

Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym i oddelegowanym 
przez przyszłego użytkownika personelem.  

Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej pracy 
dostarczonych urządzeń. Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą 
usuwane natychmiast. 

8.3.4 Raport z Prób Końcowych 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi raport poświadczony przez 
wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania prób zgodnie z p. 8.3.3 w ST-00. 

9 ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” p. 9. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST 
zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Płatność należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
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Cena jednostkowa wykonanych robót dot. układania sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
obejmuje m.in.: 

 zakup, załadunek, transport, rozładunek na Terenie Budowy i składowania wszystkich 
materiałów w tym materiałów pomocniczych, 

 roboty pomiarowe, 

 prace przygotowawcze niewyodrębnione w PR, 

 roboty ziemne, w tym m.in. 

• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 

• przekopy kontrolne, 

• wykopy wykonywane ręcznie i mechaniczne, 

• zabezpieczenia kolizji, 

• odwodnienie wykopów, 

• umocnienie ścian wykopów, 

• transport urobku, 

• tymczasowe składowanie urobku na składowisku Wykonawcy, 

• zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne, 

• ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów, 

• zagęszczanie gruntu w wykopach i wykopach obiektowych, 

o rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub mechanicznie, 

o wszelkie inne prace określone w punkcie 9 ST-03 Roboty ziemne, 

 wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 
Kontraktem, w tym m.in: 

o oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, 

o wykonanie kładek dla pieszych, 

o montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, 

o montaż rur osłonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejących kabli 
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodów gazowych, 

 wykonania wszelkich robót związanych z posadowieniem, montażem i wyposażeniem 
rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, w tym: 

o w przypadku rurociągów m.in.: 

▪ wykonanie podsypki piaskowej, 

▪ wykonanie obsypki i zasypki wstępnej rurociągu z piasku, 

▪ montaż przewodów prostych i kształtek, 

▪ montaż rur osłonowych, 

▪ oznakowanie trasy rurociągu, 

▪ wybicie otworów w studniach i zamontowanie przejść szczelnych w 
przypadku gdy kanał włączany jest do istniejącej studni, 

▪ wykonanie włączeń przewodów do studzienek i komór,  

▪ powiązanie sieci projektowanych z istniejącymi, 

▪ montaż korków (zaślepek) w studniach inspekcyjnych Ø400 od strony 
podłączanych nieruchomości   
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▪ montaż nasad rurowych (opasek) na rurociągach, 

▪ wykonanie obejść i tymczasowego przepompowywania ścieków, 

▪ próby szczelności, 

▪ płukanie i dezynfekcję przewodów wodociągowych, 

o w przypadku rurociągów wykonywanych metodami bezwykopowymi: 

▪ wykonanie i demontaż komór nadawczych i odbiorczych (w przypadku 
gdy na komory te wykorzystywane są studnie rewizyjne należy 
uwzględnić dodatkowe koszty związane z dostosowaniem studni do 
potrzeb wykonania przecisku/przewiertu oraz przebudowy na studnię 
rewizyjną po wykonaniu przecisku/przewiertu z wyłączeniem kosztów 
uwzględnionych w cenie jednostkowej wykonania studni rewizyjnej), 

▪ wykonanie odcinka metodą bezwykopową zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej, 

▪ szczelne połączenie przeciskanego odcinka z siecią, 

o w przypadku studni, studzienek ściekowych, komór, pompowni: 

▪ posadowienie, 

▪ montaż kompletnego obiektu w tym: 

• wykonanie konstrukcji studni/komory/zbiornika, 

• dociążenie w gruntach nawodnionych, 

• montaż wewnętrznego orurowania, urządzeń, armatury i 
pozostałego wyposażenia, 

• połączenie instalacji tłocznej z rurociągiem tłocznym (w 
przypadku pompowni), 

• montaż instalacji elektrycznej,  AKP, sygnalizacji i transmisji 
danych, 

• podłączenie do szaf zasilająco sterowniczych, 

• programowanie układów automatyki, 

• wykonanie kinety 

• wykonanie przejść szczelnych, 

• montaż króćców przyłączeniowych, 

• osadzenie stopni złazowych, 

▪ wykonanie izolacji pionowych i poziomych, 

▪ osadzenie i regulacja włazów, i zwieńczeń. 

o wykonanie armatury (zasuw, zaworów, węzłów wodociągowych, zaworów 
odcinających itp.) w tym: 

▪ montaż armatury wraz z kształtkami, tulejami i kołnierzami 
połączeniowymi, 

▪ wyposażenie w płyty podkładowe, obudowy ziemne teleskopowe, 
skrzynki uliczne, (zasuwy, zawory napowietrzająco-odpowietrzające), 

▪ oznakowanie armatury na słupkach, 

▪ wykonanie próby szczelności, 

▪ płukanie i dezynfekcja (sieć wodociągowa), 
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o w przypadku regulacji wpustów i studzienek, napraw, zaślepień, adaptacji 
studni i komór – wszelkie niezbędne prace budowlano-instalacyjne. 

 przepięcia – syfony, włączenia rurociągów do studzienek, czyszczenie studzienek,  

 wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w 
przypadku późniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezpośrednio po 
zakończeniu układania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych), 

 odtworzenie ogrodzeń demontowanych w trakcie robót przygotowawczych, 

 odtworzenie trawników, 

 uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu robót, 

 wykonanie wszelkich prób, kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją 
i wymaganiami Inżyniera. 

 

Cena jednostkowa wykonanych robót dot. zasilania pompowni ścieków i oświetlenia terenu 
pompowni obejmuje m.in.: 

 prace pomiarowe, 

 roboty ziemne, 

 ułożenie kabli wraz z ułożeniem rur osłonowych oraz z przeciągnięciem kabli przez rurę lub 
przepust, a także montażem głowic kablowych, obróbką na sucho kabli, 

 układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną, 

 montaż szaf – montaż zasilaczy, elementów sterowników, listew łączeniowych sterowników, 
odrutowanie sterowników, montaż tabliczek informacyjnych, przewodów uziemiających,  

 montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, skrzynek oraz szafek 
obiektowych aparaturowych i listwowych, 

 sprawdzenie przewodów w zakresie: rezystancji izolacji i ciągłości żył, zgodności 
oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie końców do zacisków AKP, 

 przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych 

 uporządkowanie Terenu Budowy po robotach, 

 wykonanie badań i prób pomontażowych. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne Wymagania i badania 

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych 

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 1074 -
1:2002 

Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne 
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PN-EN 1074 -
2:2002 

Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa 

PN-EN 1074 -
3:2002 

Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna 

PN-EN 1074 -
5:2002 

Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

PN-EN 13828:2004 Armatura w budynkach. Ręcznie sterowane zawory kulowe ze 
stopów miedzi i stali odpornej na korozję w instalacjach wody 
wodociągowej. Badania i wymagania. 

PN-EN1074 -4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

PN-EN 13828:2004 Armatura w budynkach. Ręcznie sterowane zawory kulowe ze 
stopów miedzi i stali odpornej na korozję w instalacjach wody 
wodociągowej. Badania i wymagania. 

PN-H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary. 

PN-H-74107 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania. 

PN-EN 545 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz złącza do 
rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

PN-B10728 Studzienki wodociągowe. 

PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe 

BN-83/8971-06.00 Prefabrykaty z betonu. Rury i kształtki bezciśnieniowe. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-EN 1591 Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń 
kołnierzowych okrągłych z uszczelką. 

PN-EN1092-2: 1999 Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Kołnierze żeliwne 

PN-EN 1515 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. 

PN-EN 1563 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek. Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
do ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-B-10702 Wodociągi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 
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PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 

PN–86/B-02480 
 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe 

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

PN-EN 25817 Złącza stalowe spawane łukowo. 

Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności 
spawalniczych 

PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych 
metali wraz z objaśnieniami. 

PN-EN 970 Badanie nieniszczące złączy spawanych. 

Badanie wizualne. 

PN-EN 12157:2001 

 

Badania nieniszczące złączy spawanych. 

Badania radiograficzne złączy spawanych. Poziomy akceptacji 

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych 

PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody 

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia 

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i 
cyframi 

PN-72/E-05025 Dobór i układanie przewodów szynowych 
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 6/6 kV. 
Kable elektroenergetyczne na napięcie zn. 0,6/1kV 

PN-74/E-90184 Przewody wielożyłowe w izolacji polwinitowej 
PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 
PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Badania i 

wymagania 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN –68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

badań przy odbiorze 
PN –76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania. 
PN –82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe 
N-SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli 

o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV. Postanowienia 
ogólne. 
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PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli 
o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV. Połączenia i 
zakończenia żył. 

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli 
o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV. Mufy 
przelotowe na napięcie nieprzekraczające 0,6/1 kV. 

PM-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o powłoce poliwinitowej 
na napięcie znamionowe nieprzekraczające 6/6 kV. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o powłoce polwinitowej 
na napięcie znamionowe nieprzekraczające 6/6 kV. Kable 
sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku 

winylu. 
PN-B-09501:1997 Prefabrykaty z betonu. Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji. 
PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i 

oznaczenie. 
PN-/E-04500 Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. Powłoki 

ochronne cynkowe zanurzeniowe 
PN-EN 60071-
1:1999 

Koordynacja izolacji. Definicje, zasady i reguły. 

PN-E-05100-:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego 
PN-E-06303:1998 Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów 

do warunków zabrudzeniowych 
PN-91/E-06400.01 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogólne 
PN-91/E-06400.02 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Osprzęt i przewodami giętkimi 
PN-IEC 1089:1994 Przewody gole o skrętkach regularnych do linii napowietrznych. 
PN-E-91030-2:1997 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory 

ceramiczne. Izolatory liniowe. 
PN-82-/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe 

stojące szklane o napięciu znamionowym do 1000 V. 
PN-B-03205:1996 Konstrukcje stalowe. Podpory linii elektroenergetycznych 

Projektowanie i wykonanie. 
PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone 

konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 
BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący 

czarny. 
 

10.2 Inne dokumenty 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. 

 Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych”, sierpień 2003r 

 Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych”, wrzesień 2001r 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. 2009 
Nr 124 poz.1030 

 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
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 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.1 1.1990 r. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 
lutego 2003r., poz.401) 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – Część V 
Instalacje elektryczne, 1973r. 

 Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie 
doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 

 Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
pokryć malarskich- KOR-3A 
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ST - 00.00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
„Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków oraz pozostałych robót drogowych w Komorowie”. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi. 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.3. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.5. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.7. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.8. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu 
na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
1.4.11. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
1.4.12. Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
1.4.13. Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 
Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
1.4.14. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
1.4.15. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
1.4.16. Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 
1.4.18. 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. 
1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.20. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.21. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.22. PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.23. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 



1.4.25. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego 
połączenia. 
1.4.26. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.27. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.28. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.29. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji 
przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
1.4.30. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.31. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie 
moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
1.5.1. 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 trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety ST. 
 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. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”). 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób 
określony w ST-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 
 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. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. 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 wykańczania robót 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: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
moŜliwością powstania poŜaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 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 poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały 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) 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. 
1.5.8. 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 InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera 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. 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
InŜyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
1.5.10. 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 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. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez InŜyniera). 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 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 InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań InŜyniera. 
 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 



2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
 W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 
InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 
InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez InŜyniera. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. 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 InŜyniera. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
InŜyniera. 
3. SPRZĘT 
 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 ST lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera 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 InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
 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 zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową. 
 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 
InŜyniera, 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. 
5. WYKONANIE 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 ST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier 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 InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
bhp., 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 



 Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji InŜyniera. 
6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
 InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier 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 ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
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 1i które spełniają wymogi ST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę InŜynierowi. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 



 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na 
Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 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 InŜyniera. 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez InŜyniera 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 InŜyniera, 
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 szczególnym 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 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 
 Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr obmiarów 
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
(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 InŜyniera. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
(5) 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 InŜyniera 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 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
InŜyniera. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez InŜyniera. 
 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. Wagi i zasady waŜenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez InŜyniera. 
7.5. 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 wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu, 
odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych 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 robót dokonuje InŜynier. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 



 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera 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 ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach 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 ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, 
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, opinię 
technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 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. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 



koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
opłaty/dzierŜawy terenu, 
przygotowanie terenu, 
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 
utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką elementów dróg.  
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót „Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków oraz pozostałych robót drogowych w Komorowie”. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
warstw nawierzchni, 
krawęŜników, obrzeŜy i oporników, 
chodników, 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów moŜe być 
wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez InŜyniera: 
spycharki, 
ładowarki, 



Ŝurawie samochodowe, 
samochody cięŜarowe, 
zrywarki, 
młoty pneumatyczne, 
piły mechaniczne, 
frezarki nawierzchni, 
koparki. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez InŜyniera. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
InŜynier moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany 
odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 
InŜyniera. 
 Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je 
na miejsce określone w ST lub wskazane przez InŜyniera. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy), 
dla krawęŜnika, opornika, obrzeŜa, ogrodzeń - m (metr), 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia, z ułoŜeniem na poboczu, 
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawęŜników, obrzeŜy i oporników: 
odkopanie krawęŜników, obrzeŜy i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 

zimno ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 

gładkim, okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
ST-04.01.01 

 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 

I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa gruntowego. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót „Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków oraz pozostałych robót drogowych w Komorowie”. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe dopuścić wykonanie 
koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku 
pracy maszyny, 
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą 
InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 



5.3. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
InŜyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
 JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa 
naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 
zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 
 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg 
korpusu ekspresowych Ruch cięŜki 

i bardzo cięŜki 
Ruch mniejszy 
od cięŜkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoŜa 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
 PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
 JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2. 
Tablica 2.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoŜa 



Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad       

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
6 Ukształtowanie osi w 

planie *) 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad           
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

 
Cd. tablicy 2 
7 Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu podłoŜa 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 
 Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 
+10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 
 Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 
[3] nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 
podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
zagęszczenie, 



utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

ST-04.02.01 
 

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających.  
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót „Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków oraz pozostałych robót drogowych w Komorowie”. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku, 
gdy podłoŜe stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
piaski. 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zaleŜnością: 

 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 

 
gdzie: 
U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 



d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
 świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Składowanie kruszywa 
 JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
równiarek, 
walców statycznych, 
płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST -04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”. 
 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający wykonanie ich 
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 
grubości powyŜej 20 cm, to wbudowanie kruszywa naleŜy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania 
kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez InŜyniera warstwy poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy przystąpić do 
jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 
naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 



warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, 
kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza 
od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyŜej 
leŜącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 
Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań            i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 

dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
6 Ukształtowanie osi w 

planie *) 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niŜ raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy 
 Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy 
 Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 
4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.3.7. Grubość warstwy 



 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 
cm. 
 JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleŜy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie 
powinien być mniejszy od 1. 
 JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
prace pomiarowe, 
dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i jakości 
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
utrzymanie warstwy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . świr i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 
 
1. WSTĘP 



1.1.Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót „Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków oraz pozostałych robót drogowych w Komorowie”. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 
 Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako: 
 - podbudowę pomocniczą, 
 - podbudowę zasadniczą. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej 
warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 
kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 
woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
2.3. Wymagania dla kruszyw 
 Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 
tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
 InŜynier moŜe dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród 
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w ST. 
 Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla: 
klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 
klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej. 
 Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej naleŜy stosować kruszywo gatunku co 
najmniej 2. 
 Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 
Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niŜ: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ:   

 
 
35 
40 
 
30 

 
 
50 
50 
 
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej 
niŜ: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 
2,0 
3,0 

 
 
3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % 
ubytku masy, nie więcej niŜ: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 
4,0 
5,0 

 
 
10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 
[8], % ubytku masy, nie więcej niŜ: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 
 
30 
nie bada 
się 

 
 
 
nie bada 
się 
nie bada 



się 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zaleŜności od warstwy podbudowy 
                 tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 
 
Lp. 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwo
wa lub 
podbudowa 
zasadnicza 

 
Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, odsia- 
    nych na mokro, % m/m, nie więcej niŜ: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 
    mniej niŜ: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niŜ: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niŜ: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

 
 
 
3 
4 
 
 
75 
 
15 
 
15 

 
 
 
4 
5 
 
 
65 
 
25 
 
20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie więcej niŜ: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 
0,2 

 
 
0,3 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 
[3], % m/m, nie więcej niŜ: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 
40 
nie bada się 

 
 
45 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza  
   niŜ: 

 
 
 
wzorcowa 

2.4. Woda 
 Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy moŜe być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
rozsypywarek kruszywa do rozłoŜenia klińca, 
walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 PodłoŜe pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w ST -04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
 Podbudowa tłuczniowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułoŜona 
warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoŜa. 



 W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoŜa 
warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, 
wyraŜony wzorem: 

    

15

85

15
D

d
≤

 
gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
                    odsączającej, 
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
 Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń InŜyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
 Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie moŜe być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie 
moŜe przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyŜej 20 cm naleŜy wykonywać w dwóch warstwach. 
 Kruszywo grube powinno być rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu układarki albo 
równiarki. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
 Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo 
nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. 
 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego naleŜy 
rozłoŜyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania naleŜy 
uŜyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną 
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być 
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. JeŜeli to 
konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego naleŜy powtarzać aŜ do chwili, gdy 
kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 
 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
 Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym 
nie mniejszym niŜ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania. 
5.4. Odcinek próbny 
 JeŜeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 
po zagęszczeniu, 
ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu do rozkładania i 
zagęszczania,  jakie będą stosowane do wykonania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być 
mniejsza niŜ 200 m. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
InŜyniera.  
5.5. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 



6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji. 
 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 
niniejszych ST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 
  Częstotliwość badań 
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 

ilości badań na 
dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna 
po- 
wierzchnia 
podbu- 
dowy na jedno 
badanie (m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

 
2 

 
600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy kaŜdej zmianie źródła 
pobierania materiałów 

6.3.2. Badania właściwości kruszywa 
 Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 
 Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny 
być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w 
przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie InŜyniera. Próbki do badań pełnych powinny 
być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności InŜyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia 
    kamiennego 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo 

co 20 m łatą na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na kaŜdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ 
raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niŜ raz na 3000 m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
 Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
 Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [11].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  



 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.4.7. Grubość podbudowy 
 Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
 Pomiary nośności podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
 Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 
Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zaleŜności od kategorii ruchu 
 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy uŜyciu 
płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

 
Pierwotny M

I

E  Wtórny M
II

E  

Ruch lekki 
Ruch lekko średni i średni 

100 
100 

140 
170 

 
 Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien 
być większy od 50 MPa. 
 Zagęszczenie podbudowy naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia 

M
II

E  do pierwotnego modułu odkształcenia M
I

E  jest nie większy od 2,2. 

   
I

E

II

E

M

M

 ≤    2,2       
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
 JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewni 
to podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy 
utwardzonego pobocza), dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
 JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 



 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
przygotowanie podłoŜa, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
rozłoŜenie kruszywa, 
zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 
  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 
  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 
  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 Nie występują. 
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NAWIERZCHNIA 
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót „Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków oraz pozostałych robót drogowych w Komorowie”. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
 Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 
dróg i ulic lokalnego znaczenia, 
parkingów, placów, wjazdów do bram i garaŜy, 
chodników, placów zabaw, ścieŜek ogrodowych i rowerowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 



1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
na długości ± 3 mm, 
na szerokości ± 3 mm, 
na grubości ± 5 mm. 
 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 
MPa. 
 Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.2.5. Nasiąkliwość 
 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić 
nie więcej niŜ 5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. 
 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, jeŜeli: 
próbka nie wykazuje pęknięć, 
strata masy nie przekracza 5%, 
obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest większe 
niŜ 20%. 
2.2.7. Ścieralność 
 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić 
nie więcej niŜ 4 mm. 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
 Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niŜszej niŜ 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
19701 [4]. 
2.3.2. Kruszywo 
 NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 



 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 
nieorganiczne. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 
słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. Urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawęŜnikach. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w 
folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. PodłoŜe 
 PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić grunt piaszczysty - 
rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną 
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, moŜna wykonywać bezpośrednio na 
podłoŜu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoŜa powinien być jednolity, 
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
 PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
ST -04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
5.3. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową. 
 Podbudowę, w zaleŜności od przeznaczenia, obciąŜenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, moŜe 
stanowić: 
grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, ŜuŜlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
podbudowa tłuczniowa, Ŝwirowa lub ŜuŜlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜna stosować krawęŜniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawęŜników zgodne z dokumentacją projektową lub 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
5.5. Podsypka 
 Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 
być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ 
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych 
kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 



 Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
 NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoŜonych w nawierzchni). 
 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych 
w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy 
 Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi ST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST: 
pomierzenie szerokości spoin, 
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłuŜne 
 Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] 
nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
 Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
6.4.5. Grubość podsypki 
 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w 
pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 
rzadziej niŜ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci InŜynier. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
przygotowanie podłoŜa, 



ewentualnie wykonanie podbudowy, 
wykonanie podsypki, 
ewentualnie wykonanie ławy pod krawęŜniki. 
 Zasady ich odbioru są określone w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
przygotowanie podłoŜa (ewentualnie podbudowy), 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie podsypki, 
ułoŜenie i ubicie kostki, 
wypełnienie spoin, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania                  

i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
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OGRODZENIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem ogrodzeń. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót „Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków oraz pozostałych robót drogowych w Komorowie”. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Zakres stosowania ogrodzeń 
 Ogrodzenie jest środkiem zabezpieczającym przed dostępem osób trzecich na teren ogrodzony. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Panel ogrodzeniowy - panel wykonany z drutu o średnicy 5 mm zgrzewany w odstępach poziomych, co 5 
cm i pionowych, co 20 cm. 
1.4.2. Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyŜszym punktem ogrodzenia. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Przepisy ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
1.5.2. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń 
 Ogrodzenia naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. 
 Jeśli w dokumentacji projektowej nie podano ustaleń dotyczących wykonania ogrodzenia lub pewnych 
jego elementów, to ogrodzenie powinno spełniać następujące warunki: 
Ogrodzenia powinny zachowywać trwałość, co najmniej przez 15 lat. W związku z tym metalowe elementy 
ogrodzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez powłoki cynkowe lub inne powłoki 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
2. MATERIAŁY 



2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą ST, są: 
panele metalowe, 
słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe, 
materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. 
Prefabrykowane betonowe elementy cokołu 
2.2.1. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro” 
 Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. Przed 
wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z 
mieszanki betonowej. 
 Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub ST nie określono inaczej, powinna być B 15 lub B 
20 lub zgodna ze wskazaniami InŜyniera. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. 
Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 
 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania 
PN-B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731-08 [42]. 
 Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712 [4]. 
 Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badań laboratoryjnych 
moŜna stosować wodę pitną. 
 Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, 
ST lub wskazania InŜyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór 
powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-
23010 [5]. 
 Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub wskazania 
InŜyniera. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowę powinna być 
zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali uŜywanej do 
zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264 [1]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 
 Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego, 
jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, itp. 
 Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia moŜna stosować: środki transportu, 
Ŝurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do 
wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., 
pod warunkiem zaakceptowania przez InŜyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Elementy ogrodzenia naleŜy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady wykonania ogrodzenia 
 Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych naleŜy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na 
podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań InŜyniera. 
 Do podstawowych czynności, objętych niniejszą ST, przy wznoszeniu ogrodzeń naleŜą: 
wykonanie dołów pod słupki, 
wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
ustawienie słupków, 
wykonanie właściwego ogrodzenia (montaŜ paneli), 
wykonanie bram i furtek. 
5.3. Wykonanie dołów pod słupki 
 Doły pod słupki naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 



 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie 
ułoŜonym w dołku. 
 Słupek naleŜy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą 
wymaganiom punktu 2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek naleŜy podeprzeć. 
 Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, moŜna wykorzystywać do 
dalszych prac, co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie 
wykonywania fundamentu jest niŜsza od 10oC - po 14 dniach. 
5.5. Ustawienie słupków 
 Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, 
a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. 
5.6. MontaŜ paneli ogrodzeniowych 
 Panele systemowe naleŜy mocować za pomocą łączników zalecanych przez producenta systemu 
ogrodzeniowego. 
5.7. MontaŜ bram i furtek 
 Bramy i furtki naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. KaŜda brama i furtka powinna być 
kompletna z niezbędnym wyposaŜeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki 
InŜynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2.3. 
 Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości (atesty) naleŜą: 
Wszystkie elementy systeu ogrodzeniowego. 
 Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca naleŜą materiały do wykonania 
fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na 
wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny 
być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 17. 
Tablica 17. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
      dostarczonych przez producenta 
Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników 

badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 badań 
z wybranych 
losowo elemen-   
tów w kaŜdej 
dostarczanej 
partii wyrobów 
liczącej do 1000  

Powierzchnię zbadać nie 
uzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości 
wad uŜyć dostępnych 
narzędzi (np. liniałów z 
czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów, itp.) 

Wyniki powinny 
być zgodne z 
wymaganiami 
punktu 2.3. 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

elementów Przeprowadzić uniwer-  
salnymi przyrządami 
pomiarowymi lub spra-
wdzianami 

 

 W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.3. 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
 W czasie wykonywania ogrodzenia naleŜy zbadać: 
zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2.3, 
prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3, 
poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4, 
poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5, 
prawidłowość montaŜu paneli, zgodnie z punktem 5.6, 
poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.7. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez 
InŜyniera odrzucone. 



 Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). 
 Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramami i furtkami. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych, 
ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 
uporządkowanie terenu, 
przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
  4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
  6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
  7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok 

metalowych metodami nieniszczącymi 
  9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie 

agresywności korozyjnej środowisk 
10. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, 

staliwa i Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
11. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 

Ogólne wytyczne 
12. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. 

Badania 
13. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. 

Ogólne wymagania i badania 
14. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i 

wkrętów 
15. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania nie zabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz 
podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałoŜonych powłok 

16. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i 
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i 
Ŝeliwnych. Wymagania i badania 

17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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KRAWĘśNIKI BETONOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 



 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót „Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków oraz pozostałych robót drogowych w Komorowie”. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawęŜników: 
betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
betonowych wtopionych na ławie betonowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
krawęŜniki betonowe, 
piasek na podsypkę i do zapraw, 
cement do podsypki i zapraw, 
woda, 
materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki. 
2.3. KrawęŜniki betonowe - klasyfikacja 
 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
2.3.1. Typy 
 W zaleŜności od przeznaczenia rozróŜnia się następujące typy krawęŜników betonowych: 
U   -   uliczne, 
D   -   drogowe. 
2.3.2. Rodzaje 
 W zaleŜności od kształtu przekroju poprzecznego rozróŜnia się następujące rodzaje krawęŜników 
betonowych: 
prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 
prostokątne         - rodzaj „b”. 
2.3.3. Odmiany 
 W zaleŜności od technologii i produkcji krawęŜników betonowych, rozróŜnia się odmiany: 
1 - krawęŜnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawęŜnik betonowy dwuwarstwowy. 
2.3.4. Gatunki 
 W zaleŜności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawęŜniki betonowe dzieli się na: 
gatunek 1 - G1, 
gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia krawęŜnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) 
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15]. 
2.4. KrawęŜniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 
 Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawęŜników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2. 
 
 
a) krawęŜnik rodzaju „a” 



 
 
 
b) krawęŜnik rodzaju „b” 

 
 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawęŜników 

 
Rys. 1. Wymiarowanie krawęŜników 
 
Tablica 1. Wymiary krawęŜników betonowych 
Typ Rodzaj Wymiary krawęŜników,   cm 
krawęŜnika krawęŜnika l b h c d r 

U a 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 
D 

 
b 

 
100 

15 
12 
10 

20 
25 
25 

 
- 

 
- 

 
1,0 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 
b,   h ± 3 ± 3 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
 Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 
[14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych 
 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2 3 
Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 
 - długość, mm, max 20 40 
 - głębokość, mm, max 6 10 
2.4.3. Składowanie 
 KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 



 KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość krawęŜnika. 
2.4.4. Beton i jego składniki 
2.4.4.1. Beton do produkcji krawęŜników 
 Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W 
przypadku wykonywania krawęŜników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawęŜników powinna być 
wykonana z betonu klasy B 30. 
 Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się: 
nasiąkliwością, poniŜej 4%, 
ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 
2.4.4.2.  Cement 
 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ „32,5” wg 
PN-B-19701 [10]. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
2.4.4.3. Kruszywo 
 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
 Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
2.4.4.4. Woda 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.6. Materiały na ławy 
 Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla: 
ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać 
wymaganiom punktu 2.4.4. 
2.7. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom 
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt  
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport krawęŜników 
 KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
 KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. 
 KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości 
tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Masę zalewową naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać 
się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
 Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 



 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
naleŜy stosować szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie 
z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naleŜy stosować, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 
5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników 
 Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  moŜe być zmniejszone do 6 cm lub 
zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana 
piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.4.2. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej 
 Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.4.3. Wypełnianie spoin 
 Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić Ŝwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawęŜników 
zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników ustawionych na ławie betonowej. 
 Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą 
naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawęŜników 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi  do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
 NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 



c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100 m 
ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ± 2 cm na kaŜde 
100 m wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników 
 Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 
dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde 
100 m ustawionego krawęŜnika, 
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 
cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 100 m 
krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą 
nie moŜe przekraczać 1 cm, 
dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
wykonanie koryta pod ławę, 
wykonanie ławy, 
wykonanie podsypki. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
wykonanie koryta pod ławę, 
ew. wykonanie szalunku, 
wykonanie ławy, 
wykonanie podsypki, 
ustawienie krawęŜników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą, 
ew. zalanie spoin masą zalewową, 
zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 



drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i 
obrzeŜa chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót „Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków oraz pozostałych robót drogowych w Komorowie”. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i 
definicjami podanymi w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
beton do wykonania ław, 
cement wg PN-B-19701 [7], 
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - klasyfikacja 
 W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy: 
obrzeŜe niskie - On, 
obrzeŜe wysokie - Ow. 
 W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeŜa 
dzieli się na: 
gatunek 1  - G1, 
gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrzeŜa chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm 
gat. 1: 
 obrzeŜe On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.4. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 
 Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 



 

 
Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego 
Tablica 1. Wymiary obrzeŜy 
Rodzaj Wymiary obrzeŜy,   cm 
obrzeŜa 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 
b,   h ± 3 ± 3 
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 
 Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 
 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 
Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 
 długość, mm, max 20 40 
 głębokość, mm, max 6 10 
2.4.4. Składowanie 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach, co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niŜ szerokość 
obrzeŜa. 
2.4.5. Beton i jego składniki 
 Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
 świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom podanym w ST -08.01.01 „KrawęŜniki 
betonowe” pkt 2. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST -
08.01.01 „KrawęŜniki betonowe” pkt 2. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 



 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport obrzeŜy betonowych 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w ST -08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. PodłoŜe lub podsypka (ława) 
 PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) z 
betonu, o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta 
betonem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 
kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami 
pkt 5.3, 
ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 
odchyleniach: 
linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny 
na pełną głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 



 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
wykonane koryto, 
wykonana ława, podsypka. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie koryta, 
wykonanie ławy betonowej 
rozścielenie i ubicie podsypki, 
ustawienie obrzeŜa, 
wypełnienie spoin, 
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i 
obrzeŜa. 
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót „Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków oraz pozostałych robót drogowych w Komorowie”. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025:2000 [10]. 
 Nawierzchnię z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg poniŜszego 
zestawienia: 
 
Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 
kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych 

100 kN/pas/dobę 

KR1 ≥ 12 



KR2 od 13 do 70 
KR3   od 71 do 335 
KR4   od 336 do 1000 
KR5 od 1001 do 2000 
KR6 > 2000 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 
uziarnieniu. 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułoŜona i zagęszczona. 
1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów 
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; moŜe być 
dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
1.4.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach 
zbliŜonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych 
robót. 
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych 
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Asfalt 
 NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6]. 
2.3. Polimeroasfalt 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to 
polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadać aprobatę techniczną. 
2.4. Wypełniacz 
 NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] dla 
wypełniacza podstawowego i zastępczego. 
 Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 
 Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. 
pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą 
InŜyniera. 
2.5. Kruszywo 
 W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 
 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
2.6. Asfalt upłynniony 
 NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7]. 
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 
 NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-
99 [14].  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
skrapiarek, 



walców lekkich, średnich i cięŜkich , 
walców stalowych gładkich , 
walców ogumionych, 
szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 
 Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
 Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w: 
cysternach kolejowych, 
cysternach samochodowych, 
bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InŜyniera. 
4.2.2. Polimeroasfalt 
 Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w 
aprobacie technicznej. 
4.2.3. Wypełniacz 
 Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
4.2.4. Kruszywo 
 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 
 Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposaŜonej w system 
ogrzewczy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury 
składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z 
receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zaleŜności 
od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być sterowane 
elektronicznie. 
 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niŜ  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
 JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w 
sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 
 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D 50   od 145o C do 165o C, 
- dla D 70  od 140o C do 160o C, 
- dla D 100  od 135o C do 160o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyŜsza o więcej 
niŜ 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
- z D 50                od 140o C do 170o C, 
- z D 70   od 135o C do 165o C, 



- z D 100  od 130o C do 160o C, 
- z polimeroasfaltem -  wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
 PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. 
 Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm 
Lp. Drogi i place PodłoŜe pod warstwę 
  ścieralną wiąŜącą i wzmacniającą 

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 
 W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, podłoŜe naleŜy wyrównać 
poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej. 
 Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić emulsją 
asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w ST. 
 Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub 
materiałem uszczelniającym określonym w ST i zaakceptowanym przez InŜyniera. 
5.3. Połączenie międzywarstwowe 
 KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułoŜeniem 
następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST. 
 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 9. 
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego 
 
Lp. 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego   kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa  
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 
od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiąŜąca od 0,1 do 0,3 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 
ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
8 h    przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
5.4. Warunki przystąpienia do robót 
 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
niŜsza od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości  ≤ 8 
cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru         (V > 16 m/s). 
5.5. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej temperatury mieszanki 
podanej w pkcie 5.3. 
 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym na odcinku próbnym. 
 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ: 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
 Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułoŜonej 
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz 
roboczych powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 11. 
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 
[8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się 
wykonanie badań innymi równowaŜnymi metodami. 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
 Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
 Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4 Właściwości kruszywa  przy kaŜdej zmianie 
5 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 
8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
 Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa. 
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST. 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 
mieszance i odczytaniu temperatury. 
 Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w ST. 
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni 
       z betonu asfaltowego  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podaje tablica 12. 
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2 Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 
3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niŜ co 5m 



4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i poprzecznej 

oraz usytuowania osi według 
6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 
7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
8 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza 
9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
10 Wygląd warstwy ocena ciągła 
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 
6.4.2. Szerokość warstwy 
 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z 
tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niŜej połoŜonej, nie ograniczonej krawęŜnikiem lub opornikiem 
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z kaŜdej strony, co najmniej o grubość warstwy na niej 
połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 5 cm. 
6.4.3. Równość warstwy 
 Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie 
powinny być większe od podanych w tablicy 13. 
Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 
Lp. Drogi i place Warstwa 

ścieralna 
Warstwa 
wiąŜąca 

Warstwa 
wzmacniająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm. 
6.4.7. Grubość warstwy 
 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie to nie 
dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi  +5 mm i warstwy o grubości od 
2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 
6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza 
w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny 
być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 
mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła 
konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 
6.4.10. Wygląd warstwy 
 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszczących się i spękanych. 
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i 
recepcie laboratoryjnej. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST,  jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 



 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
dostarczenie materiałów, 
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
skropienie międzywarstwowe, 
rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
  3. PN-B-11113:1996 
 
4.PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego 
do nawierzchni drogowych 

  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 
transport 

  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
  7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 
  8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 
  9. PN-S-96504:1961 
 
10. PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 
bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem         
i łatą 

10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, 
IBDiM, Warszawa, 1997 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 
Warszawa, 1999 
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne 
oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 
obciąŜeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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