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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji i nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice".  

 

Nazwa zamówienia, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, to: „Budowa kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Januszkowice”. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

 
1.2.1. Wymagania Ogólne 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST): 

Roboty budowlane w zakresie przygotowanie terenu pod budowę kod CPV 45100000-8 

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe 

 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej kod CPV 45200000-9 

ST-02 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej 

ST-03 Rurociągi tłoczne ciśnieniowe 

ST-04 Obiekty sieciowe 

ST-05 Roboty drogowe 

ST-06 Instalacje elektryczne i AKPiA 

 

1.2.2. Zakres zasadniczy 

W zakresie projektu przewidywana jest budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice i części miasta Zdzieszowice 

z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego i dalej na oczyszczalnię ścieków w Zdzieszowicach. 

Realizacja projektu polegać będzie na wybudowaniu w miejscowości Januszkowice i części miasta Zdzieszowice sieci kanalizacji grawitacyjnej 

i tłocznej wraz z obiektami sieciowymi - studniami, pompowniami i dojazdami do nich. 

1.2.3. Instalacje i urządzenia w obiektach 

Obiekty należy wyposażyć w instalacje technologiczne wraz z urządzeniami wg dyspozycji i wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej ST-04 

oraz w instalacje elektryczne wg dyspozycji i wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej ST-06. 

1.2.4. Roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszące 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać prace przygotowawcze - zorganizować zaplecze budowy, wytyczyć trasy przebiegu 

rurociągów i posadowienie obiektów, wyciąć lub zabezpieczyć drzewa kolidujące z planowanymi robotami oraz dokonać rozbiórek (dróg, przewodów, 

studni, osadników i innych elementów istniejących sieci) koniecznych do wykonania prac. 

W ramach robót tymczasowych i towarzyszących należy zabezpieczyć organizację ruchu na czas robót, wykonać wykopy (pod rurociągi, obiekty 

sieciowe, komory przeciskowe i inne) wraz z instalacjami odwodnieniowymi i obniżającymi poziom wód gruntowych, odcinkowe wymiany podłoża i 

wzmocnienia gruntów, zabezpieczenia wykopów i istniejących instalacji, wykonać i odtworzyć projektowane drogi i place, przywrócić do stanu 

pierwotnego obszary prowadzenia robót oraz ogrodzić i zagospodarować tereny właściwych obiektów. Po zakończeniu robót należy zlikwidować 

zaplecze Wykonawcy i przywrócić teren do stanu pierwotnego. 



Specyfikacja techniczna ST-00 – Wymagania ogólne 5 
 

1.3. Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia 

 

 
 
1.4.1. Lokalizacja 

Opracowanie swym zasięgiem obejmuje głównie teren sołectwa Januszkowice oraz część miasta Zdzieszowice, gmina Zdzieszowice, w powiecie 

krapkowickim, w południowo - środkowej części województwa opolskiego. 
 

1.4.2. Stan istniejący terenu 

Obszar przedsięwzięcia położony jest w południowej części gminy Zdzieszowice wzdłuż rzeki Odry. W rejonie projektowanej inwestycji występują 

głównie: drogi publiczne, jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe z zabudowaniami gospodarczymi, pola i grunty uprawne. 

Uzbrojenie terenu stanowią:  

- sieć wodociągowa 

- sieć energetyczna, 

- sieć teletechniczna, 

- sieć gazowa; 

- odcinki kanalizacji deszczowej. 

1.4.3. Warunki gruntowo-wodne 

Do określenia warunków hydrogeologicznych wykorzystano materiały z „Opinii geotechnicznej podłoża gruntowego terenu lokalizacji projektowanej 

kanalizacji sanitarnej we wsi Januszkowice" wykonanej przez Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Inżynierskich "GEO-EKO" w Opolu w 2011r. 

Przeprowadzone w ramach sporządzania dokumentacji geotechnicznej badania terenowe wykazały, że w rejonie projektowanej kanalizacji 

bezpośrednio pod glebą lub nasypem występują piaski drobno-, średnio- i gruboziarniste ze żwirem, pospółki i żwiry. Rzadziej w podłożu występują 

piaski zaglinione, gliny piaszczyste, namuły, iły piaszczyste i pyły. W strefie głębokości objętej rozpoznaniem dominują grunty niespoiste, natomiast 

udział gruntów spoistych jest niewielki. Dla prac ziemnych można przyjąć II i III kategorie urabialności gruntu wg tabeli KNR-2-01. Profile analityczne 

otworów geologicznych zaznaczono na profilach podłużnych kanałów. 

Warunki hydrogeologiczne omawianego terenu są zróżnicowane. Spośród 53 wykonanych otworów, w 31 nawiercono zwierciadło wody. Występujący 

w omawianym rejonie układ sieci hydrograficznej powodować będzie znaczne wahania zwierciadła wody.  

Ze względu na zmienność warunków wodnych związaną z możliwymi nawet znacznymi wahaniami zwierciadła wód gruntowych wynikającą głównie z 

intensywności opadów atmosferycznych należy przyjąć zasadę, iż w trakcie prac budowlanych zachodzić będzie konieczność odprowadzania wód z 
wykopu na całej długości prowadzonych robót. 

Prace odwodnieniowe należy prowadzić ze szczególną starannością, zwłaszcza w rejonie występowania piasków drobnoziarnistych i pylastych. 

Urabianie niewłaściwie odwodnionych gruntów tego typu powodować będzie osłabienie podłoża, nierównomierne osiadanie budowli, co w 

konsekwencji może doprowadzić do rozszczelnienia kanału.  

Do obowiązków Wykonawcy należy ocena istniejących warunków gruntowo-wodnych na etapie sporządzania oferty i późniejsze zaprojektowanie 

odpowiednie robót tymczasowych (umocnienia wykopów, odprowadzania wód z wykopów budowlanych, zabezpieczenia itp.) niezbędnych do 

wykonania Robót. 

 
1.4.4. Przekazanie Placu Budowy 

Plac Budowy zostanie przekazany w terminie i w sposób podany w Warunkach Kontraktu. 

1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w ST określenia podstawowe zgodne są z definicjami określonymi w Kontrakcie oraz w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz § 1 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.  z 

2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  

KOD CPV NAZWA WSZ NR ST 
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

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

45111000-8 
45112000-5 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
Roboty w zakresie usuwania gleby 

ST-01 
ST-01 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii l ądowej  
i wodnej 

 

45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i energetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei 

 

45231000-5 
45232000-2 
45233000-9 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

ST-02; ST-03; ST-04; ST-06, 
ST-02; ST-03; ST-04; ST-06 

ST-05; ST-07 
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Pozostałe określenia podstawowe: 

- specyfikacja techniczna - oznacza specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 

- stal kwasoodporna (w skrócie k.o.) - stal odporna na korozję o parametrach nie gorszych niż stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998 (0H18N9 wg 

PN-71/H-86020); 

- rozwiązanie równoważne – dostawa i/lub robota budowlana oferowana przez Wykonawcę zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113,poz. 759 + zmiany) spełniająca wymagania określone przez Zamawiającego; 

- klasa betonu - symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np C16/20) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 

- Podstawę klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206-1 stanowi wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określana w MPa w 28 dniu 

dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150mm i wysokości 300 mm (fck,cyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150mm (fck,cube). 

- Jeżeli w specyfikacjach/rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za literą B i symbolem cyfrowym (wg nieobowiązującej normy 

PN-B-06250) należy przez to rozumieć beton klasy C fck,cube. Np oznaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20; 

- używane skróty należy czytać następująco:  

WiK - Zamawiający, 

ECO-UNIT – Projektant, 

STWiORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

EKC – Inżynier Kontraktu, 

ZDW – Zarząd Dróg Wojewódzkich, 

ZDP – Powiatowy Zarząd Dróg, 

AKPiA – Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka, 

plan BIOZ – plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

CD – Centralna Dyspozytornia, 

DN - Oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach 

DTR – Dokumentacja techniczno-Ruchowa, 

IP - Stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego, 

nn – niskie napięcie, 

SN – średnie napięcie, 

STG – Stacja transformatorowa główna, 

STO – Stacja transformatorowa oddziałowa, 

WLZ – wewnętrzna linia zasilająca, 

PR – Przedmiar Robót, 

PZJ – Program Zapewnienia Jakości, 

SIWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

CPV – Wspólny słownik zamówień publicznych 

1.6. Projekt budowlany 

Zamawiający jest w posiadaniu projektu budowlanego (w rozumieniu Prawa budowlanego) wraz z pozwoleniem budowlanym dla Robót. Projekt ten 

zostanie przekazany Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

1.7. Wymagane Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, sporządzi niżej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne i projekty części 

Robót: 

a) projekt zagospodarowania terenu zaplecza budowy, 

b) projekt organizacji i technologii robót dla całości Kontraktu; projekt ten winien być spójny z Programem Zapewnienia Jakości (PZJ) i 

Harmonogramem dostarczanym zgodnie z odpowiednią Klauzulą Warunków Kontraktu, 
c) dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia (zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w 

punkcie 1.7.1 niniejszej ST), 

d) projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym, uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur 

wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

e) ewentualną aktualizację decyzji, warunków, pozwoleń  i uzgodnień wymaganych do prawidłowej realizacji prac budowlanych 
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f) Wykonawca winien opracować takie Dokumenty i Rysunki Wykonawcze, jakie uzna za niezbędne do realizacji robót 

budowlano-montażowych.  

g) Dokumentacje rozruchu pompowni szczegółowo opisane w punkcie 1.7.2 niniejszej ST 

h) Powykonawcza dokumentacja budowy szczegółowo opisana w punkcie 1.7.3 niniejszej ST. 

i) Wszelkie dokumenty niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
 

 
1.7.1. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń (pompy, agregaty, żurawie) 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim i dodatkowo w języku angielskim, jeśli dane Urządzenie zostało 

wyprodukowane za granicą. Podręczniki te będą obejmować: 

a) Część rysunkową obejmującą - schematy procesu i instalacji 

- kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

- rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z ciężarem Urządzenia 

- opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części 

- certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.) 

- schematy połączeń elektrycznych; 

- specyfikacje narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, 

b) Część instalacyjną obejmującą opis 

- wymagań dotyczących instalacji 

- wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

- zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 

c) Część obsługową obejmującą opis 

- obsługi 

- konserwacji 

- naprawy 

d) Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez ST. 

DTR będą przedkładane Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy Urządzeń. 

Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji 

lub rozruchu Urządzeń. 

1.7.2. Dokumentacje rozruchu pompowni 

Pod pojęciem dokumentacji rozruchu pompowni należy rozumieć wszelką dokumentację wykonawczą niezbędną do przeprowadzenia wszystkich prac 

rozruchowych, oraz powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w 

tym: 

- program (instrukcja) rozruchu, 

- instrukcja eksploatacji i konserwacji, 

- instrukcje bhp i ochrony pożarowej, 

- instrukcje urządzeń energetycznych, 

- raport z Prób Końcowych. 

- Program rozruchu pompowni 

Program rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży 

Inżynierowi do przeglądu i zatwierdzenia w 3 egzemplarzach w terminie na 14 dni przed datą rozpoczęcia Prób Końcowych według aktualnego 

Harmonogramu Robót. Program zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób 

Końcowych pompownia mogła zostać uznana za niezawodnie działającą. Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony 
Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz 

planowany harmonogram Prób. W każdym przypadku Program uwzględniał będzie wymagania Kontraktu, a w szczególności zawarte w niniejszej 

ST-00 oraz projekcie budowlanym i wykonawczym. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie 

gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inżynier odrzuci Program, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia Programu 

zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 

1.7.3. Powykonawcza Dokumentacja Budowy (Operat Kolaudacyjny) 

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowią: 

a) Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robót i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania Robót 2egz. w wersji papierowej + 1CD - dokumenty w wersji elektronicznej muszą być w formacie 

umożliwiającym odczyt bez użycia specjalistycznego oprogramowania (np. PDF), 

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu (3 egz. w wersji papierowej + 1CD - dokumentacja 

w wersji elektronicznej powinna umożliwiać możliwość odczytu jak i wprowadzania zmian za pomocą oprogramowania będącego w 

posiadaniu przez Zamawiającego, 
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c) oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): 
- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i 

obowiązującymi Polskimi Normami, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

budynku lub lokalu, 
- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich 

odpowiedniego zagospodarowania. 
- pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi do przeglądu powykonawczą Dokumentację Budowy przed rozpoczęciem Obioru Końcowego. 

d) pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

e) dokumentacja filmowa z przeprowadzonych inspekcji kamerą TV wykonanej kanalizacji grawitacyjnej. Inspekcje muszą być przeprowadzone 

zarówno po wykonaniu odcinków kanalizacji grawitacyjnej, jak i po zakończeniu robót związanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych. 

Po przeprowadzonych inspekcjach Wykonawca przekaże Zamawiającemu filmy z przeprowadzonych inspekcji na nośniku elektronicznym a 

także Raport - opinię techniczną firmy prowadzącej inspekcje TV w zakresie jakości wykonanych robót związanych z ułożeniem kanalizacji 

sanitarnej. 

f) zatwierdzone wnioski materiałowe z załącznikami (atesty, deklaracje zgodności, itp.). 

 

 
1.7.4. Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy  

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagają przed ich zastosowaniem przeglądu i zatwierdzenia ze strony Inżyniera zgodnie z odpowiednią Klauzulą 

Warunków Kontraktu, a także zatwierdzenia ze strony Zamawiającego. O ile postanowienia szczegółowe nie mówią inaczej, Dokumenty Wykonawcy 

należy opracować i dostarczyć Inżynierowi do przeglądu i zatwierdzenia w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji 

elektronicznej. 

1.8. Zgodność Robót z Kontraktem 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzonymi przez Inżyniera Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inżyniera. 

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

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach, 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. 

1.9. Zgodność Robót z Normami 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 

Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykaz podstawowych norm i przepisów 

przedstawiono w p.10 tych Specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w szczególności 

Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej 

przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi 

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 

wymaganiami tych Norm. 

 
1.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas 

prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w punktach 10 poszczególnych ST. 

Ponadto wytwórcą odpadów (np. frezowina, asfalt smołowy, inne materiały) pochodzących z rozbiórki jest Wykonawca i musi on stosować zapisy 

dotyczące ustawy o odpadach. 

1.11. Bezpieczeństwo budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania na Placu Budowy procedur bezpieczeństwa określonych w Warunkach Kontraktu i niniejszej ST.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych poniżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

1.11.1. Wymagania ogólne 

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający: 

a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 
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- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

b) warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków 
i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, 

c) niezbędne warunki do korzystania z obiektów administracyjnych przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 
inwalidzkich, 

d) ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych przepisach, 
e) ochronę dóbr kultury, 

f) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich winna obejmować w szczególności: 

a) zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

b) ochronę przed pozbawieniem: 

- możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, 

- dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

c) ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 

d) ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich 

użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

 
1.11.2. Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 

i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru: 

- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

- możliwość ewakuacji ludzi, 

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia: 

a) przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności: 

- zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, 

- warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze, 

- zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

- wymagania dotyczące dróg pożarowych, 

b) wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: 

- gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, 

- klas odporności ogniowej elementów budynku, 

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, 

- niepalności materiałów budowlanych, 

- stopnia palności materiałów budowlanych, 

- dymotwórczości materiałów budowlanych, 

- toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

1.11.3. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

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 odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, 

w szczególności w wyniku: 

- wydzielania się gazów toksycznych, 

- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

- niebezpiecznego promieniowania, 

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
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- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 

- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

- nadmiernego hałasu i drgań. 

 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

- Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., tekst jednolity Dz. U. z 1998 r., Nr 
21, poz. 94 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

- - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z  późn. zm.). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 

1.11.4. Bezpieczeństwo konstrukcji 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy 

i użytkowania nie prowadziły do: 

- zniszczenia całości lub części budynku, 

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności 

do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje 

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. 

Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 

Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 
- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, 

a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części budynku, 

- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową, włączając w to również 
funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także 
ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania 
konstrukcji. 
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu 
lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

 
1.11.5. Bezpieczeństwo użytkowania 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób niestwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka 
wypadków w trakcie użytkowania. 
 

1.11.6. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 
 

1.12. Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania 

przez Inżyniera Świadectw Przejęcia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia.  

Z chwilą przejęcia Placu 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 mieszkańców i 

wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.  

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń 

nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Za wszystkie szkody, w tym w uprawach, powstałe na 

terenie budowy, koszty ponosi Wykonawca.  
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz, właścicieli terenów, na których 

prowadzone będą prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz dróg i ulic.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Placem Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 

1.12.1. Zaplecze budowy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego 

przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizację i ilość Zapleczy określi Wykonawca zgodnie z 

warunkami wynikającymi z Projektu Organizacji Robót.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą 

znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi i ochrony 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. 

Wykonawca w ramach zaplecza winien zabezpieczyć i urządzić pomieszczenie biurowe umożliwiające prowadzenie bieżących rozliczeń, sporządzania 

raportów i innych czynności związanych z realizacją Kontraktu. W bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia biurowego Wykonawca winien zapewnić 

miejsca parkingowe. 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza, Wykonawca winien ująć w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.  

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa winna obejmować także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz 
doprowadzenie i przyłączenie wszelkich mediów takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową winny być 
włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz 
koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu robót. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy. 

1.13. Ochrona środowiska 

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

szczególności: 

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

- stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach, 

- stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartości progowych poziomu hałasu. 
 
 
 

1.14. Wymagania dotyczące Zaplecza Zamawiającego 

Wykonawca dla niniejszej inwestycji nie zapewnia Zaplecza dla Zamawiającego. 

1.15. Informacja na terenie budowy 

1.15.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia 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) zobowiązany jest do 

oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z w/w rozporządzeniem (koszt w formie ryczałtu 

PR pozycja 6 „Wymagania ogólne"). 

 

1.15.2. Tablica informacyjna  

Nie wchodzi w zakres Wykonawcy. 

1.15.3. Tablica pamiątkowa  

Nie wchodzi w zakres Wykonawcy. 

1.15.4. Tabliczki znamionowe 

Urządzenia (pompy) będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na 

urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane 

w języku polskim. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania podstawowe 

Na 3 tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące źródła pochodzenia 

materiałów, urządzeń koniecznych dla realizacji Robót, a nieuwzględnionych w Wykazach. Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie 

bez wcześniejszego uzyskania zgody Inżyniera na skorzystanie z takiej możliwości. 

Uzyskanie zezwolenia Inżyniera na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką 

akceptację. 

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 i poleceniami Inżyniera, 

- nowe i nieużywane. 

- Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

- Każde urządzenie wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu Urządzenia tabliczkę znamionową wykonana ze stali nierdzewnej. 
 

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 materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 

realizacji Kontraktu. 
 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 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, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

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 Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 

2.6. Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez Inżyniera. Inżynier może polecić 

przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów 

o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, 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. 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 plac budowy. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów 

związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają 

również urządzenia skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne 

zawarte w niniejszym dokumencie. 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 gwarancji. 

 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

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

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
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PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; 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, ST i 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. 

Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do Robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 

właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inżyniera, w 

terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 

oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianę organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić 

bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie 

formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 

zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 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 znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Wymagania podstawowe - ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem, Projektem budowlanym wraz z pozwoleniem 

na budowę, zatwierdzonymi przez Inżyniera Dokumentami Wykonawcy, mającymi zastosowanie Normami i Aprobatami Technicznymi oraz 

poleceniami Inżyniera. 

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 Kontrakcie, 

dokumentacji projektowej (Rysunkach), 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 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do 

wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze. 

5.2. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną inwestycji z uwzględnieniem, w szczególności, poniższych wymagań. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych poniżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

Opracowania i czynności geodezyjne wykonują podmioty posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 

17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
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5.2.1. Opracowania geodezyjne do celów projektowych 

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania 
projektu, którą stanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy. W razie braku mapy 
zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporządza się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
Mapy do celów projektowych powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie, co najmniej 30 m, a w razie konieczności 
ustalenia strefy ochronnej - także teren tej strefy. 
 

5.2.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie w celu określenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie 
położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych 
budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych, jak również projektowanego ukształtowania 
terenu. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej. Uprawniony geodeta z ramienia 
Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie 
w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 

- główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 
- stałe punkty wysokościowe - repery. 

 

5.2.3. Czynności geodezyjne w toku budowy 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

- geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność 
usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac 
geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców 
tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę 
wyznaczenia. 
 

5.2.4. Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania 
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 
 

5.2.5. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach 
budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające 
wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca prac geodezyjnych 
przekazuje: 

- do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 
- kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

5.3. Harmonogram Robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi oraz Użytkownikowi do akceptacji harmonogramu całej budowy oraz harmonogramu 
rozruchów i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie. 
 

5.4. Prowadzenie robót rozbiórkowych 

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. Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zgłosi ten fakt do organu, który wydał pozwolenie na budowę, na 30 dni przed 
zamierzonym terminem rozpoczęcia robót. 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. Wykonawca zobowiązany jest wysegregować z materiałów rozbiórkowych złom metalowy oraz demontowane 
maszyny, urządzenia i instalacje. Materiały te należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inżyniera i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. 
Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z Placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

 
5.5. Wycinka zieleni 

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca sporządzi w imieniu Inwestora wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. 
Wykonawca ponosi koszty związane z wycinką drzew i krzewów. Koszt opłat za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym, związanych z 
wycinką drzew jest refundowany przez Zamawiającego, po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu ich wniesienia. 
Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew zgodnie z inwentaryzacją zieleni. Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z 
wycinki na składowisko. 
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji wycinki przedstawi Inżynierowi umowę w zakresie odbioru materiałów z wycinki z odbiorcą. 
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5.6. Ogólny opis przewidywanych robót 

W ramach niniejszej inwestycji wykonana będzie sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna i tłoczna) wraz z uzbrojeniem oraz towarzyszącymi jej 
obiektami - pompowniami sieciowymi. 
 

5.6.1. Kanały grawitacyjne 

Kanały grawitacyjne (kolektory główne oraz podłączenia posesji) zaprojektowano z rur o średnicy  Dz200mm i Dz160mm.  

Długości kanałów w ramach realizacji I etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna przedstawiają się następująco: 

Dz200mm L = 4454,0 m 
Dz160mm L =   806,5 m 

Łączna długość kanałów grawitacyjnych objętych zadaniem wynosi L = 5260,5 m. 

5.6.2. Rurociągi tłoczne 

Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur i kształtek z PE100 SDR17 PN10 o średnicy Ø90x5,4mm łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub mufy 

elektrooporowe. 

Długość poszczególnych rurociągów przedstawia się następująco:  

Rurociąg Ø90x5,4mm z pompowni PK-1 L =   287,0 m, 

Rurociąg Ø90x5,4mm z pompowni PK-2 L =   151,5 m, 

Rurociąg Ø90x5,4mm z pompowni PK-3 L = 1408,5 m, 

Łączna długość rurociągów tłocznych wynosi 1847,0 m. 

 
5.6.3. Studnie kanalizacyjne 

Na projektowanych kanałach grawitacyjnych Dz200mm przewiduje się wykonanie studzienek kanalizacyjnych z typowych betonowych elementów 

prefabrykowanych o średnicy Ø1000 mm zwieńczonymi zwężkami redukcyjnymi. Studnie zlokalizowane w ulicach, placach i wjazdach do posesji 

powinny być przykryte włazem Ø600mm typu ciężkiego (kl.D400) z wypełnieniem betonowym. Studnie zlokalizowane na terenach zielonych, 

użytkach rolnych oraz ogrodach należy wyposażyć we włazy typu lekkiego (kl. B125) z wypełnieniem betonowym. 
 

Na kanałach grawitacyjnych Dz160mm stanowiących podłączenie posesji zabudowane będą studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o 

średnicy Ø425mm (inspekcyjne) zlokalizowane w granicy posesji lub w przypadku braku takiej możliwości ok. 2,0m za granicą posesji. Studnie 

inspekcyjne zlokalizowane w ulicach, placach i wjazdach do posesji powinny być przykryte włazem żeliwnym typu ciężkiego, natomiast studnie 

inspekcyjne zlokalizowane na terenach zielonych, użytkach rolnych oraz ogrodach należy wyposażyć we włazy typu lekkiego.  
 

Studzienkę rozprężną wykonać jako prefabrykowaną z tworzyw sztucznych Ø1000 zwieńczoną włazem Ø600mm typu ciężkiego. W studniach 

zamontować biofiltr do studni kanalizacyjnych. Po stronie Wykonawcy będzie wykonanie studni w sposób zabezpieczający przed wyporem w wyniku 

naporu wody gruntowej. Każdorazowo sposób zabezpieczenia należy uprzednio uzgodnić z Inżynierem. 
 

Uzbrojenie rurociągów tłocznych stanowią studzienki rewizyjne z zainstalowaną armaturą umożliwiającą płukanie, odwadnianie oraz odpowietrzanie 

rurociągów. Studzienki rewizyjne na rurociągach tłocznych przewiduje się wykonać z typowych betonowych elementów prefabrykowanych o średnicy 

Ø1200mm z płytą pokrywową Ø1500/625mm. Studnie zlokalizowane w ulicach powinny być przykryte włazem Ø600mm typu ciężkiego 

z  wypełnieniem betonowym. Studnie zlokalizowane na terenach użytków rolnych oraz ogrodach należy wyposażyć we włazy żeliwne typu lekkiego.. 

Na załamaniach i łukach na rurociągach tłocznych zastosować bloki oporowe zgodnie z załączonym rysunkiem w projekcie wykonawczym. 

 
5.6.4. Pompownie sieciowe 

W ramach zadania wybudowane zostaną 3 pompownie ścieków z wydzieloną komorą roboczą pomp i komorą zasuw. 

Parametry poszczególnych pompowni przedstawiają się następująco: 

 

Parametry 
Pompownia PK-1 Pompownia PK-2 Pompownia PK-3 
Komora 
pomp 

Komora 
zasuw 

Komora 
pomp 

Komora 
zasuw 

Komora 
pomp 

Komora 
zasuw 

Średnica wewnętrzna zbiornika [m] 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 
Wysokość całkowita zbiornika [m] 5,95 2,45 6,35 2,45 6,15 2,35 
Min. wydajność pompy [l/s] 4,65 - 4,73 - 5,00 - 

Min wysokość podnoszenia pompy [m] 9,19 - 7,52 - 28,50 - 

Max. moc nominalna silnika pompy[kW] 1,7 - 1,7 - 7,4 - 

 
5.7. Odtworzenie nawierzchni drogowych 

Budowa kanalizacji sanitarnej powoduje konieczność naruszenia części nawierzchni istniejących ulic. Zaprojektowano ułożenie kanalizacji w 

wykopach wąsko-przestrzennych. W przypadku naruszenia jezdni asfaltowych przewidziano ich rozbiórkę poprzez wykonanie nacięć nawierzchni 

jezdni, usunięcie istniejącej nawierzchni i warstw konstrukcyjnych, a następnie odtworzenie konstrukcji nawierzchni z zachowaniem warunków 

określonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i Specyfikacji ST-05 „Roboty drogowe”. W przypadku, gdy pozostaje część 

nienaruszonego asfaltu przy brzegach jezdni o szerokości mniejszej niż 0.5m powinno się uwzględnić także wymianę tych części asfaltu.  

Warunki ułożenia warstwy ścieralnej zgodnie z zaleceniem właściwego Zarządcy Drogi, warunkami określonymi w dokumentacji projektowej, 

przedmiarach robót i Specyfikacji ST-05 „Roboty drogowe”. 

W miejscach, gdzie sieć kanalizacji sanitarnej będzie prowadzona w nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych, przewiduje się uzupełnić 

nawierzchnię klińcem kamiennym zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i Specyfikacji ST-05 „Roboty 

drogowe”. 
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5.8. Przebudowa istniejącego uzbrojenia podziemnego 

W przypadku zaistnienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wymagającej konieczności wykonania jego przebudowy Wykonawca winien 

wykonać własnym kosztem i staraniem wszelkie niezbędne prace dokumentacyjne związane z uzgodnieniem i opracowaniem projektu technicznego 

przebudowy kolidującego istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. 

Następnie na podstawie opracowanej dokumentacji i przeprowadzonych uzgodnień z właściwym zarządcą uzbrojenia i odpowiednimi organami 

administracji państwowej Wykonawca wykona przebudowę istniejącego uzbrojenia po uprzednim powiadomieniu Właściciela Sieci celem 

sprawowania nadzoru. 

Wszelkie koszty związane z uzgodnieniem i opracowaniem niezbędnych dokumentacji oraz późniejszym wykonaniem przebudowy kolidującego 

uzbrojenia nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robót wymienionych 

w Przedmiarze Robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z 

wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inżynier będzie uprawniony do audytu systemu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich, będą przedkładane Inżynierowi do jego 

wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Inżyniera, na samym tym 

dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. 

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 ST, 

normach i wytycznych. 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 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 asortymentu 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. 

- 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.). 

 
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. 
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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 ST, 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. 

6.3.1. Inspekcje telewizyjne 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi raporty z przeprowadzonego kamerowania sieci grawitacyjnej. Wyniki (kopie) będą przekazywane 

Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.4. Raporty z badań 
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. 

6.5. 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 ST 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. 

6.6. Dokumentacja Budowy 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią w szczególności:  

1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym 

2) Dziennik budowy, 

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze, 

4) Książka obmiarów. 

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

6) Harmonogram Robót 

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

8) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 

9) Dokumenty zapewnienia jakości, 

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

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

12) Protokoły Przekazania Robót, 

13) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 
 

6.6.1. 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. 
 

 

6.6.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

W/w dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na Placu 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 czasu archiwizacji, również na nośnikach 

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

Zamawiającego oraz innych uprawnionych organów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywaniu Robót zgodnie z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 

Robót. 
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Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu, po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

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. 

 
7.2. Zasady określania ilości i materiałów 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 
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 m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 
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 

Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem Świadectwa Płatności, w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach, zmiany 

Wykonawcy Robót oraz na każde żądanie 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 protokóle 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. 

Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera. 

Wzór protokółu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej 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 przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 niniejszej ST, dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności wyłącznie, 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 protokóły z tych odbiorów. 

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z Kontraktu. 
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8.3. Próby końcowe 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy przeprowadzić Próby końcowe pompowni wraz z rurociągami tłocznymi według poniższych 

wymagań. 

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

Inżyniera, zakończyć raportem i załączyć do dokumentacji rozruchu pompowni. 

 
8.3.1. Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych 

1) 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: 

2) Zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 

a) sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania obwodów sterowania, 

b) wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 

c) sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 

d) wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub sterowania, 

e) wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, 

f) wykonanie pomiarów oporności izolacji, 
3) Sprawdzenie i wstępna regulacja pomp, aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki, a w szczególności: 

a) Sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 

b) Cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych projektem. 

4) Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne, 
5) Sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, protokołów z prac regulacyjno - 

pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp. Dotyczy to w szczególności rurociągu tłocznego. 
6) Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 

a) działanie urządzeń mechanicznych, 

b) schematów połączeń elektrycznych, AKP i sterowania, 

c) instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń, instrukcji rozruchu ujętej w DTR urządzeń, 

d) ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p.poż 

Zabezpieczenie osób uczestniczące w rozruchu w sprzęt bhp i p.poż oraz ratowniczy. 

8.3.2. Zakres i etapy Prób Końcowych 

Wykonawca w ramach prób odbiorowych przeprowadzi rozruch pompowni, zgodnie zatwierdzonym przez Inżyniera i pozytywnie zaopiniowanym 

przez Zamawiającego programem rozruchu. Wymagania dotyczące programu rozruchu podano w punkcie 1.7.2.1 niniejszej ST. Etapy Prób Końcowych 

będą następujące: 

1) Szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie bieżącej obsługi pompowni, bhp i przepisów p.poż. 

2) Wyposażenie w sprzęt bhp. 

3) Rozruch mechaniczny (indywidualny) w obecności dostawcy urządzeń polegający na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, 

zamocowania pomp, 

a) połączeń przewodów, 
b) działania armatury, 

c) prawidłowości montażu pomp, a w szczególności ustawienia ich na płycie fundamentowej, zamocowania oraz 

d) współosiowości ustawienia, 

e) na dokładnym zapoznaniu się z DTR poszczególnych maszyn (pomp, agregatów) i urządzeń (żurawi) przeprowadzeniu wszelkich 

czynności przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu. 

f) 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. 

g) Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być zamknięte protokołem przekazującym część lub całość 

obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego. 

4) 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) 

5) Rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium - ścieków, w wyniku, którego osiąga się założone projektem parametry technologiczne. 

Rozruch na ściekach stanowi końcową fazę rozruchu i z chwilą rozpoczęcia tłoczenia ścieków jest równocześnie początkiem eksploatacji 

wstępnej. 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. 
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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. 

 
8.3.3. Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych. W szczególności Raport 

powinien zawierać następujące elementy: 

- protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

- sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceną pracy pompowni, odnotowaniem wszystkich 

zmian w stosunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu, 

- sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które wystąpiły w czasie rozruchu, 

- protokół stwierdzający, że oczyszczalnia spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoż. Z 

przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi raport poświadczony przez wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania 
prób i załączy go do dokumentacji rozruchu pompowni. 

 
8.4. Odbiór końcowy i przejęcie robót 

8.4.1. Wymagania ogólne 

Warunkiem przystąpienia do Odbioru Końcowego jest zatwierdzenie przez Inżyniera następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

1) Dzienniki budowy i rejestry obmiarów. 

2) Dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

umowy. 

3) Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów. 

a) dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 

b) certyfikat zgodności 

c) certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

d) deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 

e) świadectwa jakości, 
f) świadectwa pochodzenia, 

g) atesty higieniczne 

h) inne 

4) Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. 

5) Taśmy z zapisem wideo inspekcji telewizyjnych wykonanych kanałów. 

6) Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji. 

7) Dokumentacje techniczno - ruchowe dostarczonych Urządzeń (zgodne z p. 1.7.1). 

8) Dokumentacje rozruchu pompowni (zgodne z p. 1.7.2). 

9) Rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń. 

10) Protokoły odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarządzające drogami. 

11) Powykonawcza dokumentacja budowy (zgodna z p. 1.7.3). 
12) Wszelkie inne dokumenty niezbędne do użytkowania sieci. 

 
8.4.2. Przebieg 

Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do 

Odbioru Końcowego. Nadzór nad przebiegiem sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel 

Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w odbiorze przez Zamawiającego, których 

udział w Odbiorze jest wymagany przepisami. 

Przebieg odbioru Końcowego: 

1) Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami kontraktu, ST i Prawa budowlanego. 

2) Inspekcja trasy lub jej fragmentów wykonanego uzbrojenia, sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację 

ich zgodności z postanowieniami Kontraktu, Projektem Budowlanym i wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną. 

3) Sporządzenie i podpisane Protokołu Odbioru Końcowego zgodnie z postanowieniami warunków kontraktowych. Sporządzenie Protokołu 

Odbioru Końcowego jest warunkiem wystawienia Świadectwa Przejęcia – z dniem  wystawienia Świadectwa Przejęcia następuje odbiór robót 

przez Zamawiającego. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. Jest ona ostateczna i wyklucza możliwość 

jakichkolwiek dodatkowych płatności. Cena jednostkowa obejmować będzie: 

-  robociznę bezpośrednią, 

- 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 wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych 

oraz utrzymania ciągłości eksploatacji oczyszczalni, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w 

okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa 
zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca. 

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

9.4. Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca dla niniejszej inwestycji nie zapewnia Zaplecza dla Zamawiającego. 

9.5. Dokumenty Wykonawcy 
Koszty opracowania Dokumentów Wykonawcy należy ująć w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

9.6. Koszty związane z Informacją na terenie budowy 
Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań punktu 1.15 Wykonawca uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

9.7. Koszty organizacji ruchu i zabezpieczeń 
Koszty związane z organizacją ruchu i odpowiednich zabezpieczeń i sygnalizacji Wykonawca uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

9.8. Koszty zajęcia pasa drogowego 
Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczony zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 
04.204.2086) ponosi Wykonawca i uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

9.9. Roboty rozbiórkowe 

W cenach jednostkowych dotyczących robót rozbiórkowych należy uwzględnić między innymi koszty: 

- robót tymczasowych niezbędnych dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, 

- demontażu i/lub rozbiórki, 

- załadunku, transportu i wyładunku materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 

- segregacji materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 

- usunięcia z Placu Budowy i zagospodarowania materiałów zbędnych Zamawiającemu lub ich utylizacji, 

- uporządkowania Placu budowy. 

9.10. Koszty wycinki drzew i krzewów 

Wykonawca ponosi koszty związane z wycinką drzew i krzewów. Koszt opłat za wyprowadzenie zmian w środowisku naturalnym, związanych 
z  wycinką drzew jest refundowany przez Zamawiającego, po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu ich wniesienia. 

9.11. Koszty Prób Końcowych 

Koszty związane z wykonaniem Prób Końcowych, Wykonawca uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
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10. DOKUMENTY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

- PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

- PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

- PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1) 

- PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2) /Az2:2001 

10.2. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 roku 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 2001r Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122. poz.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 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628). 
- 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 (Dz.U.02.166.1360) wraz z aktami wykonawczymi. 
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r 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). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). 
- 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 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 1993r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

oczyszczalniach ścieków. (Dz.U.93.96.438). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r 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 2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002r 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 29.01.2002r 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 z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Dz. U. Nr 
97 poz. 1055). 

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

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r 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 2003r 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 2003r w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o 
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 1127). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r 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 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 2003r w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową 
(Dz.  U. 03.120.1135). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r 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 2003r 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 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. Nr 169 poz. 1650). 



Specyfikacja techniczna ST-00 – Wymagania ogólne 23 
 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r 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 1998r 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 2003r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.03.121.1138). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r 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 1998r 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 1998r 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 24 września 1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r 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 Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430). 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735). 
- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30). 
- 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-3 - 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). 
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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót przygotowawczych i ziemnych 
oraz zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmują: 

− wycinkę drzew, 
− zabezpieczenie drzew w pobliżu wykopów, 
− roboty rozbiórkowe, 
− roboty ziemne - wykopy, nasypy, podsypki, osypki, zasypki, zasypy, korytowanie podłoża oraz umocnienia 

nasypów - związane z budową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych (przekładki), dróg, obiektów sieciowych 
oraz makroniwelacją terenu 

− wykonanie ogrodzeń, trawników, uporządkowanie terenu. 

1.3. Nazwy i kody CPV 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 2151/2003 z dnia 16 
grudnia 2003r: 

Dział Robót: 
45000000-7 Roboty budowlane. 

Grupa robót budowlanych: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

Klasy robót budowlanych: 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 

Kategorie robót budowlanych: 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

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. Ponadto poniższe określenia oznaczają:  
− Wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji podziemnych lub dla fundamentów 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 zostaje 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,  
− odwadnianie wykopu – odprowadzanie wód z wykopów budowlanych polegające na usunięciu wody z wykopu w 

zakresie niezbędnym do uzyskania jak najlepszych warunków budowy, z zapewnieniem nienaruszalności struktury 
gruntów w poziomie posadowienia budowli; 

− 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: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, 
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− 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 DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 

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". 

2.2. Wymagania szczególne 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
− grunt z wykopu, 
− grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716), 
− cement wg PN-B-19701:1997, 
− piasek wg PN-B-11113:1996, 
− żwir wg PN-B-11111:1996, 
− kamień łamany wg PN-B-11112:1996, 
− kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215, 
− grodzice (pale szalunkowe) - elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej węglowej St3Scu4, 

stosowane do budowy ścian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433, 
− mieszanka nasion traw: 
− humus - ziemia roślinna bez zanieczyszczeń, 
− nawozy i środki ochrony roślin oraz woda. 
− prefabrykaty ogrodzenia terenu - elementy systemowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo: słupki z profili 

kwadratowych zamkniętych, panele systemowe zgrzewane, bramy i furtki stalowe (wypełnienie bram i furtek 
zamkniętymi profilami stalowymi), siatka ogrodzeniowa stalowa ocynkowana i powlekana o wysokości min 2m. 

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 I MASZYNY BUDOWLANE 
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, 
− głębiarka samobieżna chwytakowa 0,80^1,20 m3, 
− równiarka samobieżna 10^16 m3, 
− walec samojezdny, wibracyjny 9^13 T, 
− płyta wibracyjna, samobieżna. 
− kafar gąsienicowy (minimum 2 T), 
− żuraw samojezdny (minimum 5 T), 
− zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 
− iłomieszarka cyrkulacyjna z pompą i przewodami tłocznymi. 

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. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 
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. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w punkcie 5 ST-00 „Wymagania ogólne". 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych 

Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, wytycznymi „Roboty ziemne, Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru" wydane przez ITB, a także, z normami przywołanymi w punkcie 10 ST. W 
szczególności należy stosować wytyczne zamieszczone poniżej. 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

5.2.1.1. Wytyczenie tras i obiektów 

Trasę projektowanych kanałów i rurociągów tłocznych i obiektów sieciowych wytyczyć na podstawie planu 
zagospodarowania terenu uwzględniając faktyczny przebieg przewodów podziemnych na podstawie wykonanych 
przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy kanałów i rurociągów tłocznych w terenie, gdzie brak jest stałych punktów 
dowiązania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatkę kwadratów. 

5.2.1.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew 

Wycince podlegają drzewa zlokalizowane w odległości mniejszej niż 2,5 m od projektowanych sieci kanalizacyjnych oraz 
obiektów sieciowych. 
Opłatę za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku 
naturalnym) poniesie Wykonawca. Koszt opłat za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym, związanych z wycinką 
drzew jest refundowany przez Zamawiającego, po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu ich wniesienia. 
Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na składowisko. 
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji wycinki przedstawi Inżynierowi umowę w zakresie odbioru materiałów  
z wycinki z odbiorcą. 
Wykonawca sporządzi w imieniu Inwestora wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów zlokalizowanych 
na terenie projektowanej inwestycji, których usunięcie staje się niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia, dołączając do 
wniosku: 
1. pisemne upoważnienie właściciela nieruchomości do występowania przez Inwestora, w jego imieniu, o wycinkę drzew 

i krzewów, 
2. oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na wycinkę drzew i krzewów, w związku z realizacją 

inwestycji. 

Uwagi: 
− bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP 
− wycinki dokonywać w dzień, przy bezwietrznej pogodzie; 
− usunąć z otoczenia drzewa to, co mogłoby zostać uszkodzone przez upadające gałęzie 
− upewnić się, że będzie gdzie uciec na bezpieczną odległość, gdy podcięte drzewo zacznie się przewracać, 
− sprawdzić, czy nasze narzędzia są w pełni sprawne i ostre. 

Ze względu na skomplikowany charakter robót zaleca się wykonanie robót specjalistyczną firmę. Zabezpieczeniu podlegają 
drzewa zlokalizowane w odległości 2,5 m od projektowanych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych 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. 



 

Specyfikacja techniczna ST-01 - Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe 30 

 

5.2.2.   Roboty ziemne 

5.2.2.1. Uwagi ogólne wykonywania robót ziemnych 

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmują wykonanie i zasypanie wykopów pod rurociągi sieci 
kanalizacyjnych oraz obiekty sieciowe, a także korytowanie dróg i placów. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać niezbędne badania i opracowania projektowe geotechniczne. 
Roboty ziemne o charakterze inżynieryjnym wymagają stałego nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego. 
Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, po konsultacji z 
geotechnikiem, wymianie lub wzmocnieniu. 
Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. Grunty przewidziane do 
wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności zgodnie z wytycznymi obowiązujących Norm Technicznych. 
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przez destrukcyjnym działaniem wody 
przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnień wgłębnych 
tymczasowych. Dobór i zdolność do odprowadzania wody przyjętymi systemami odwodnienia należy określić na podstawie 
obliczeń hydrologicznych opracowanych przez uprawnionego geologa.  
Z uwagi na niejednorodność litologiczną gruntów piaszczysto-żwirowych (częste ich zaglinienie) należy: 
− przy występowaniu wody gruntowej do wysokości 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach zaglinionych stosować 

odwodnienie powierzchniowe, 
− przy występowaniu wody gruntowej na poziomie wyższym niż 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach piaszczystych 

niezaglinionych przyjęto odwodnienie wgłębne. 
Poziom wodonośny zasilany jest poprzez bezpośrednią infiltrację wód opadowych, stąd też należy się liczyć z możliwością 
wahań zwierciadła wody ± 1 m. 
Na terenach, gdzie występuje humus należy go zdjąć i, po zasypaniu wykopu ułożyć ponownie. 
Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz umocnienia wykopów. 
Prowadząc roboty ziemne w pasach drogowych należy spełnić wymagania formalne i rzeczowe stawiane przez odpowiednie 
Służby Drogowe. Po zakończeniu robót zasadniczych, teren należy uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio 
urządzenia drogowe, ogrodzenie i zieleń. 
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz zasadami sztuki budowlanej. 

5.2.2.2. Odkład i zagospodarowanie gruntu 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie należało wywieźć na 
odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Placu Budowy. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie 
zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych. 
Nadmiar gruntu należy wywieźć i wbudować w miejsce uzgodnione z Zamawiającym lub utylizować we własnym zakresie. 
Wszelkie koszty związane ze składowaniem gruntu na składowiskach tymczasowych, koszty utrzymania składowisk, koszty 
wszelkich robót wykonywanych na składowiskach (np załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypów 
i inne) nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robót 
wymienionych w Przedmiarze Robót 
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone na odkład 
tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także zagospodarować nadmiar gruntu i grunt nie nadający się do 
wykorzystania do robót w sposób zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach. 

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Placu budowy, transportem gruntu, koszty składowania gruntu na 
składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, 
wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypów i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami 
ustawy o odpadach i opłaty z tym związane, nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić odpowiednio w cenach 
jednostkowych wykonanych robót ziemnych wymienionych w Przedmiarze Robót. 
Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie należało wywieźć na 
odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Placu Budowy i poddać zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o 
odpadach. Wykonawca powinien także ustalić lokalizację składowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odległości tych 
miejsc od Placu budowy i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie 
robót ziemnych. 

5.2.2.3. Dokop gruntu 

W przypadku, gdy Specyfikacja Techniczna, 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 Placem 
Budowy. Znalezienie i wybór miejsca pozyskania gruntu (dokopu) należy do obowiązków Wykonawcy na etapie 
przygotowania oferty. W cenach jednostkowych robót wykonywanych z wykorzystaniem gruntu z dokopu należy uwzględnić 
wszelkie koszty pozyskania gruntu i dostawy gruntu na Plac budowy. 
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5.2.2.4. Warunki gruntowo - wodne 

Warunki gruntowo-wodne są zamieszczone w Projekcie wykonawczym. Do obowiązków Wykonawcy należy ocena 
istniejących warunków gruntowo-wodnych na etapie sporządzania oferty i późniejsze zaprojektowanie odpowiednie robót 
tymczasowych (umocnienia wykopów, odprowadzania wód z wykopów budowlanych, zabezpieczenia itp.) niezbędnych do 
wykonania Robót. Koszty robót tymczasowych nie podlegają odrębnej zapłacie i są traktowane jako wliczone w ceny 
jednostkowe wykonanych robót. 

5.2.2.5.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych określa Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczególności w terenie i w 
laboratorium. 

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje: 
• fundamentowanie obiektów budowlanych, 
• określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego, 
• ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach 

budowy i eksploatacji, 
• ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia, 
• wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego, 
• ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę, 
• ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych, 
• wybór metody podtrzymywania skarp, 
• wykonanie barier uszczelniających. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych ustala się w celu uzyskania danych: 
• dotyczących budowy i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego współpracującego z projektowanym 

obiektem i w strefie oddziaływania projektowanych robót, 
• umożliwiających rozpoznanie zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku, 
• wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego, 

W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, wykonuje się analizę i ocenę 
dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej, danych archiwalnych oraz innych 
danych dotyczących badanego terenu i jego otoczenia. W zależności od potrzeb należy: 

• przygotować program badań geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego obiektu, 
• wykonać badania geotechniczne w terenie obejmuj ące w szczególności: 
• małośrednicowe sondowania próbnikami przelotowymi, 
• sondowania dynamiczne i statyczne, 
• badania presjometryczne i dylatometryczne, 
• badania georadarowe i elektroporowe, 
• badania dynamiczne gruntów, 
• odkrywki fundamentów, 
• badania wodoprzepuszczalności gruntów i konstrukcji ziemnych, 
• badania wód gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcję, 
• badania na poletkach doświadczalnych, 
• wykonać badania geotechniczne w laboratorium, obejmujące w szczególności: 
• badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych właściwości gruntów, 
• badania chemicznych właściwości gruntów i wód gruntowych, 
• badania próbek gruntów ulepszonych i materiałów zastosowanych do ulepszenia podłoża gruntowego, 
• ustalić wzajemne oddziaływanie fundamentów obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w skali 

laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym próbne obciążenia gruntu, pali i fundamentów, 
• wykonać inne czynności geotechniczne, jak: 

− prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego, 
− obliczenie nośności, stateczności i osiadań fundamentów, 
− ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów, 
− określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlanych i sposobów 

przeciwdziałania tym zagrożeniom, 
− określenie zakresu pomiarów geodezyjnych pomieszczeń obiektu wznoszonego i obiektów sąsiednich 

oraz gruntu, niezbędnych do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub 
w ich wyniku. 
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Zakres czynności wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych jest 
uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych, kategorię geotechniczną 
ustala się w zależności od rodzaju warunków gruntowych oraz czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość 
przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływania, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, 
jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrożenia środowiska. Geotechniczne warunki posadowienia 
obiektów budowlanych opracowuje się w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechniczne. 

5.2.2.6.  Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejących urządzeń uzbrojenia terenu 

Poszczególne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu określone zostały przez 
użytkowników orientacyjnie. Brak jest szczegółowych danych o ich zagłębieniu. W związku z powyższym przed 
przystąpieniem do robót konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla dokładnego zlokalizowania przewodów 
podziemnych znajdujących się na trasie kanałów. 
W przypadku znaczących różnic w usytuowaniu poziomym i wysokościowym przewodów w stosunku do złożonych w 
projekcie, może zajść konieczność korekty niwelety projektowanego kanału. Może to również dotyczyć usytuowania 
poziomego trasy. Uściślenie przebiegu trasy rurociągu na pewnych fragmentach jest możliwe dopiero po stwierdzeniu 
faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w miejscach występowania urządzeń uzbrojenia podziemnego, 
należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w obecności przedstawicieli Użytkownika występujących urządzeń, w celu 
dokładnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialność prawną i materialną za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za 
ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń ponosi Wykonawca. Wszystkie roboty w pobliżu urządzeń i instalacji 
uzbrojenia terenu należy prowadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi normami 
państwowymi i branżowymi. Uzbrojenie podziemne na czas robót oraz docelowo należy zabezpieczyć. 

5.2.2.7. Zdjęcie warstwy humusu 

Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu 
(bez zanieczyszczeń). 
Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku plandekami 
na składowisko. 

5.2.2.8. Wykopy 

Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez nadanie odpowiedniego kształtu albo przez 
odpowiednie deskowanie. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny być wykonywane odcinkami, jako 
wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach zabezpieczonych i rozpartych z wywozem 100 % gruntu na składowisko 
tymczasowe. Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych przez odpompowanie do istniejących cieków terenowych. 
 

Szerokości wykopów pod poszczególne rurociągi będą  przyjmowane wg poniższej Tabeli: 

L.p 

Średnice wewnętrzne 
rurociągów lub średnice 

wewnętrzne studni 
kanalizacyjnych 

Rurociągi i studnie 
żeliwne, stalowe, PVC i PE kamionkowe i betonowe 

Ściany wykopów 
nieumocnione umocnione nieumocnione umocnione 

Szerokości wykopów w m 
a b c d e f 
1 50 – 150 0,80 0,90 0,80 0,90 
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00 
3 250 0,95 1,05 0,95 1,05 
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10 
5 350 1,10 1,20 1,15 1,25 
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30 
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45 
8 600 1,45 1,55 1,50 1,60 
9 700 1,60 1,70 1,65 1,75 
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90 
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05 
12 1000 2,05 2,15 2,10 2,20 
13 1200 2,35 2,45 2,40 2,50 

 

5.2.2.8.1. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów zasadnicze linie obiektów i krawędzi wykopów powinny być 
wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 
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zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. 
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. 

5.2.2.8.2. 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. W wykopach fundamentowych 
wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z 
dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie 
(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót 
fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu 
należy zagęścić. 

5.2.2.8.3. Umocnienie wykopów 

• Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19.12.1966r), na 
podstawie projektu, który opracuje Wykonawca. 

• Brusy winny być zamawiane i dostarczone zgodnie ze Specyfikacją zawartą w Dokumentacji Budowy i oznaczone w 
sposób trwały (nazwa wyrobu, wyróżnik oznaczenia, długość w mm, znak stali, nr normy), a Wytwórca zobowiązany 
jest wystawić do każdej partii grodzic zaświadczenie o jakości zawierające oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o 
zgodności z PN. 

• Kształt grodzicy winien zapewniać swobodne łączenie elementów w zamku. 
• Grodzice powinny być proste z dopuszczalną tolerancją ± 3 mm na 1 m długości oraz 20 mm dla całej długości; 

skręcenie grodzicy wokół osi jest niedopuszczalne. 
• Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane i posmarowane 

towotem lub innym tłuszczem mineralnym. 
• Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy sąsiednich brusów 

były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy 
istnieje obawa pękania spawu czołowego przy wbijaniu. 

• Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w postaci pali o średnicy 20 
- 28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach nie mniejszych od 20 m. 

• Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3,0 dla ścian o wysokości ponad 10 m 
lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale kierujące powinny być ściągnięte śrubami o 
średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami drewnianymi. 

• Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię pokrywaj ącą się z osią ścian 
lub być równoległą do niej. 

• Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku nawrotach kafara 
posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje się elementami złożonymi z dwu brusów. 
Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed 
zapełnieniem gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Górny 
koniec brusów powinien być chroniony głowicą ochronną. 

• Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania lub wprowadzić zmiany 
w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu. 

• Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod warunkiem stosowania 
niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania zamków. 

• Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków naprawy źle wbitych ścian 
musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu 
naprawy ścianki szczelnej, udzielając wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. 

• Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący podstawę do prowadzenia 
książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej wymienione dane: 

− data, 
− odcinek ściany, 
− numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 
− odchylenie, deformacja, ucięcia, 
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− położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 
− napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania). 

5.2.2.8.4. 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. 

5.2.2.8.5. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1 cm. Pochylenie skarp 
wykopów nie może się różnić 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 5 cm. 
Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05%. Wskaźnik zagęszczenia gruntu  
w wykopie powinien wynosić IS = 1,00. 

5.2.2.8.6. Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do uzyskania jak 
najlepszych warunków budowy, z zapewnieniem nienaruszalności struktury gruntów w poziomie posadowienia budowli. 
Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania i sporządzi projekt odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne 
właściwości podłoża, przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli sąsiednich dla 
danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez właściwe organa administracji państwowej oraz Inżyniera. 

Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych obejmuje: 
− wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku 

zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych, 
− nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 % zależnie od rodzaju gruntu, 

mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 
− zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego wykopów (igłofiltry, 

igłostudnie) i powierzchniowego. 

5.2.2.9.  Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje się podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. 

5.2.2.10.  Warstwy izolacyjne i wzmacniające grunty 

Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje się warstwy izolacyjnej wzmacniającej grunt. 

5.2.2.11. 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. Rury 
należy układać na wykonanej podsypce z piasku o grubości średniej 15 cm. 

Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże skalne, wysokość obsypki powinna 
wzrosnąć o 5 cm. Jeżeli wykop zostanie przegłębiony, to jego dno należy wypełnić przez wykonanie ławy żwirowej. 
Obsypka rurociągów ma na celu zagwarantowanie rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron. Należy wykonać ją 
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego odcinka. Pozostała część wykopu może zostać wypełniona 
materiałem rodzimym. 
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=0,95. 
Ostatnią warstwę zasypki wykopów instalacyjnych w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m należy zagęścić do IS=1,00. 

5.2.2.12.  Zasypywanie wykopów 

Zasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. 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. 
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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, nie 
przekraczających 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. 
 

5.2.3.  Roboty rozbiórkowe 

5.2.3.1. Rozebranie nawierzchni i urządzeń drogowych, ogrodzeń, sieci uzbrojenia 

Do robót rozbiórkowych można przystąpić po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym i 
zatwierdzonym przez właściwy Zarząd Dróg projektem organizacji na czas budowy. 
Roboty rozbiórkowe należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów, które można ponownie 
wbudować. 

Zakres i technologia wykonania robót w zakresie rozebrania dróg i ulic muszą być zgodnie z wymaganiami technicznymi 
określonymi przez właściwy Zarząd Dróg i zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r (Dz. U. z 2000r, Nr 
71, poz. 838) w trybie Decyzji. 
Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy 
odpowiednio zabezpieczyć. 
Materiały i wyroby budowlane uzyskane z rozbiórek stanowią własność wykonawcy i podlegają odpowiedniemu rozliczeniu 
finansowemu. 
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz zasadami sztuki budowlanej. 

5.2.3.2. Rozebranie obiektów kubaturowych i inżynieryjnych 

Warunki szczegółowe związane z wykonywaniem robót rozbiórkowych obiektów budowlanych zostały określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004r w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek 
nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 04.198.2043) oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową. 
Do robót rozbiórkowych można przystąpić po uprzednim zabezpieczeniu terenu robót zgodnie z wymaganiami podanymi w 
ST-00. Roboty te należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów. Podstawową zasadą przy  
robotach  rozbiórkowych jest  stopniowe  zmniejszanie  obciążenia  elementów konstrukcyjnych - rozbiórka od góry obiektu. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności i zgodnie z projektem organizacji robót. 
Zakres w/w robót podlega każdorazowo uzgodnieniu z Inżynierem. 

5.2.4. Zagospodarowanie terenu 

5.2.4.1.  Humusowanie i wysianie trawy 

W ramach zagospodarowania terenu należy dany obszar uprzątnąć, ułożyć warstwę ziemi urodzajnej (humusu) i wysiać 
trawę. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje recepturę uzdatnienia ziemi roślinnej dostępnej w rejonie robót i 
przeznaczonej do wbudowania. 
Uzdatnienie należy rozumieć jako doprowadzenie ziemi z hałd do odpowiedniego odczynu i wzbogacenie jej w składniki 
pokarmowe oraz substancje organiczne. 
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Odkwaszenie ziemi można wykonać przez dodanie odpowiedniej ilości węgla brunatnego, wapna dolomitowego i 
superfosforu potrójnego z odpowiednim nawozem. 
Ziemię roślinną (humus) należy układać warstwą grubości 8 ÷ 12 cm, na warstwie drenażowej z piasku grubości 15 cm. 
Nasiona traw powinny być wysiane po kilku dniach od ułożenia humusu. Wysiew można przeprowadzić w okresie od 15 
kwietnia do 15 września (uwzględniając systematyczne zraszanie). Bezpośrednio przed siewem ziemia powinna być 
wilgotna, a nasiona należy wysiać ręcznie „na krzyż". Wysiane nasiona należy uwałować i lekko przykryć ziemią. W celu 
uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi być drobnokropliste i wykonywane 
co 2 ÷ 3 dni w ilości do 10 mm wody na 1 m2 na dobę (w okresie suszy nawadniać codziennie) w godzinach porannych. 
Składniki mineralne (nawożenie) muszą być często i systematycznie uzupełniane. Nawozy mineralne stosuje się zaraz po 
skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego. Murawa wymaga systematycznego koszenia do wysokości 6 cm. Kosić 
należy murawę w stanie suchym i przy wysokości 12 cm. Murawa wymaga również wałowania celem dogęszczenia gleby po 
okresie zimowym. Zaleca się stosowanie wału kołkowego, metodą „na krzyż". W wypadku opanowania murawy przez 
chwasty należy stosować opryskiwanie herbicydami. 

5.2.4.2. Ogrodzenia 

Stosować ogrodzenia systemowe - siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu stalowego, galwanizowanego 
powleczonego tworzywem sztucznym.  Słupki galwanizowane na zewnątrz i wewnątrz, pasywowane i pokryte tworzywem 
sztucznym, zwieńczone kapturkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego, montowane w monolitycznym fundamencie i 
na podmurówce. Wysokość ogrodzenia min. 2m (po osadzeniu).  

Bramy systemowe tego samego producenta, co ogrodzenia - wysokość min. 2m (po osadzeniu). Roboty montażowe związane 
z budową ogrodzeń systemowych terenu z bramami i furtkami należy wykonać ściśle zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
instrukcjach dostawców i producentów: 
Szczegółowe rozwiązania projektowe i technologiczne w/w elementów podlegają akceptacji Inżyniera. 
 

5.3. Zakres wykonania robót przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu  

5.3.1. Wycinka i zabezpieczenie drzew 

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca sporządzi w imieniu Inwestora wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na 
usuniecie drzew i krzewów. Wykonawca ponosi koszty związane z wycinką drzew i krzewów. Koszt opłat za wprowadzenie 
zmian w środowisku naturalnym, związanych z wycinką drzew jest refundowany przez Zamawiającego, po przedstawieniu 
przez Wykonawcę dowodu ich wniesienia. 
Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew zgodnie z inwentaryzacją zieleni. Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i 
odwiezie materiał z wycinki na składowisko. 

5.3.2. . Roboty ziemne 

Wykonać następujące roboty ziemne: 
a) związane z budową sieci kanalizacyjnych (przekładki sieci) oraz obiektów sieciowych: 

− Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie i/lub ręcznie na 
odkład, instalacje odwadniające, szczelne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie istniejących instalacji, 
wykonanie kładek dla pieszych 

− Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnień  
− Dostawa kruszywa różnoziarnistego (pospółka z dokopu) do wbudowania, 
− Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstępnych rurociągów/obiektów w gotowym wykopie, zagęszczenie 

warstwami, roboty ręczne 
− Zasyp wykopów gruntem rodzimym z odkładu, zagęszczenie warstwami, likwidacja instalacji odwadniających 

i zabezpieczeń 
− Wywóz nadmiaru gruntu z odkładu na składowisko uzgodnione z Zamawiającym. 

b) związane z budową dróg i placów 
− Korytowanie podłoża gruntowego pod nawierzchnie drogowe z odwozem gruntu na składowisko uzgodnione z 

Zamawiającym. 
Wszelkie prace w sąsiedztwie linii telekomunikacyjnych należy prowadzić pod nadzorem pracownika Telekomunikacji. 
Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanych rurociągów z urządzeniami elektroenergetycznymi należy wykonać 
zgodnie z normą PN-E-05100-1 i PN-76/E05125. Ewentualną przebudowę linii lub zabezpieczenie kolidujących odcinków 
kabli, Wykonawca winien wykonać własnym kosztem i staraniem -w oparciu o opracowany projekt techniczny przebudowy. 
Przed przystąpieniem do prac przy użyciu sprzętu mechanicznego pod linią WN i w odległości poziomej mniejszej niż 10m 
od rzutu skrajnych przewodów Wykonawca winien uzgodnić szczegółowy harmonogram robót w Rejonie Wysokich Napięć. 
W harmonogramie należy podać planowane terminy prac wraz z wykazem pracujących osób i kierownikiem robót, 
maksymalne wysięgi pracującego sprzętu oraz zlecić płatny nadzór nad wykonywanymi pracami. O rozpoczęciu robót w 
pobliżu urządzeń nN i SN, należy powiadomić Właściciela Sieci. 



 

Specyfikacja techniczna ST-01 - Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe 37 

 

5.3.3. Odtworzenie nawierzchni drogowych 

Budowa kanalizacji sanitarnej powoduje konieczność naruszenia części nawierzchni istniejących ulic. Zaprojektowano 
ułożenie kanalizacji w wykopach wąsko-przestrzennych. W przypadku naruszenia jezdni asfaltowych przewidziano ich 
rozbiórkę poprzez wykonanie nacięć nawierzchni jezdni, usunięcie istniejącej nawierzchni i warstw konstrukcyjnych, a 
następnie odtworzenie konstrukcji nawierzchni z zachowaniem warunków określonych w dokumentacji projektowej, 
przedmiarach robót i Specyfikacji ST-05 „Roboty drogowe”. W przypadku, gdy pozostaje część nienaruszonego asfaltu przy 
brzegach jezdni o szerokości mniejszej niż 0.5m powinno się uwzględnić także wymianę tych części asfaltu.  
Warunki ułożenia warstwy ścieralnej zgodnie z zaleceniem właściwego Zarządcy Drogi, warunkami określonymi w 
dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i Specyfikacji ST-05 „Roboty drogowe”. 
W miejscach, gdzie sieć kanalizacji sanitarnej będzie prowadzona w nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych, 
przewiduje się uzupełnić nawierzchnię klińcem kamiennym zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej, 
przedmiarach robót i Specyfikacji ST-05 „Roboty drogowe”. 

5.3.4. Przebudowa istniejącego uzbrojenia podziemnego 

Warunki prowadzenia prac związanych z koniecznością przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego określone zostały 
w Specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

6.2. Wymagania szczególne 

6.2.1. Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami odpowiednich 
norm materiałowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. 
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 m3. 
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. 

6.2.2. 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. 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: 

− robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka, 
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− 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 m2 wskaźnik zagęszczenia podłoża w nasypach dla każdej 
warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku konieczności określenia pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia podłoża gruntowego. 
Badania innych robót przeprowadzone będą w celu oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonania, a w 
szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w 
Przedmiarze Robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać 
ważne certyfikaty legalizacji. 
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. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" punkt 8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W przypadku wystąpienie robót zanikających lub ulegających zakryciu odbiór zostanie dokonany zgodnie z punktem 8.1  
ST-00 „Wymagania ogólne". Sposób wykonania i zakres czynności sprawdzających będzie identyczny jak dla punktu 8.2 ST. 

8.2. Odbiory częściowe 

Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w punkcie 8.2 ST-00 „Wymagania ogólne". Ponadto 
proces odbioru będzie obejmował: 

− sprawdzenie  dokumentacji powykonawczej  w zakresie  kompletności  i  uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, 
− sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
− sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i technicznych. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne". 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Płatność należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

9.1. Roboty przygotowawcze  

9.1.1. Wytyczenie tras i obiektów 

Zgodnie z zapisami w ST-00 obsługa geodezyjna objęta jest kwotą ryczałtową. 

9.1.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew 

Ceny jednostkowe wycinki drzew należy ująć w metrze bieżącym ułożenia kanału. 
Zgodnie z zapisami w ST-00 obsługa geodezyjna objęta jest kwotą ryczałtową. 
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9.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne jako prace powiązane i stanowiące integralną część robót podstawowych - budowy sieci kanalizacyjnych i 
wodociągowych, budowy obiektów sieciowych i dróg - nie podlegają osobnemu rozliczeniu. Koszt wykonania robót 
ziemnych należy ująć w tych pozycjach przedmiarowych, przy których zgodnie z odpowiednimi ST, roboty ziemne 
występują. Zawarte w cenach jednostkowych robót podstawowych koszty wykonania robot ziemnych muszą obejmować 
wszelkie koszty prac niezbędnych do ich wykonania, w tym m.in.:: 
− dokumentację fotograficzną istniejących warunków, 
− wykonania niezbędnych dodatkowych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów, 
− wykonania przekopów kontrolnych 
− umocnienia wykopów, 
− wykonania zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 
− zabezpieczenia wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp) 
− zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia kolidującego z robotami, 
− przejęcia i odprowadzenia wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 
− wykonania niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót wraz z opłatami za zrzut 

wody z odwodnienia, 
− wykonania robót przygotowawczych, zasadniczych i wykończeniowych, 
− odspajania gruntu, 
− przemieszczania gruntu, 
− załadunku, wyładunku gruntu, 
− transportu gruntu na składowiska i ze składowisk, 
− usunięcia z terenu budowy i zdeponowania na składowisku tymczasowym gruntu przewidzianego do późniejszego 

wykorzystania (np do zasypania wykopów, wyrównania terenu, rozplantowania, nasypów), 
− usunięcia z Placu Budowy nadmiaru gruntu w miejsce uzgodnione z Zamawiającym lub gruntu nie nadającego się do 

wykorzystania do Robót i zagospodarowania zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach, 
− pozyskania i dostawy na Plac Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, obsypek, zasypek wstępnych, 

zasypów, nasypów itp, 
− profilowania dna wykopu i skarp, 
− wbudowania i zagęszczanie gruntu, 
− wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudnozagęszczalnych na grunty piaszczyste oraz dowóz 

piasku do ewentualnej wymiany gruntu, 
− opłat za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 
− opłat za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 
− przywrócenia powierzchni do stanu pierwotnego, 
− zabezpieczenia rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
− wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 
− uporządkowania placu budowy po robotach. 

9.3. Roboty rozbiórkowe 

W cenach jednostkowych dotyczących robót rozbiórkowych należy uwzględnić między innymi koszty: 
− robót tymczasowych niezbędnych dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, 
− demontażu i/lub rozbiórki, 
− załadunku, transportu i wyładunku materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 
− segregacji materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 
− usunięcia z Placu Budowy i zagospodarowania materiałów zbędnych Zamawiającemu, 
− uporządkowania Placu budowy. 

9.4. Zagospodarowanie terenu 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu jako prace powiązane i stanowiące integralną część robót podstawowych - 
budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, budowy obiektów sieciowych - nie podlegają osobnemu rozliczeniu. 
Koszty zagospodarowania terenu należy ująć w pozycjach przedmiarowych, przy których zgodnie z odpowiednimi ST, 
roboty te występują. Zawarte w cenach jednostkowych robót podstawowych koszty wykonania robot związanych  
z zagospodarowaniem terenu obejmują wszelkie koszty niezbędne do ich wykonania, w tym m.in.: 

− pozyskanie, dowóz i rozścielenie warstwy humusu, 
− uzdatnienie humusu, 
− założenie, nawożenie i pielęgnację trawników.  
 



 

Specyfikacja techniczna ST-01 - Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe 40 

 

9.5. Ogrodzenia 
Roboty związane z wznoszeniem ogrodzeń ujęto jako roboty przygotowawcze. 
Koszt wykonania ogrodzeń należy ująć w tych pozycjach przedmiarowych, w których zgodnie z odpowiednimi ST, roboty 
takie występują. Zawarte w cenach jednostkowych robót podstawowych koszty wykonania ogrodzeń obejmują wszelkie 
koszty niezbędne do ich wykonania, w tym m.in.: 
− dostawę elementów systemowych ogrodzeń i bram, 
− montaż ogrodzenia i bram zgodnie z wytycznymi producenta. 

10. DOKUMENTY ZWI ĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 6 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
 

10.2. Inne 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628).  

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Roboty Ziemne - ITB 
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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z układaniem rurociągów sieci 
kanalizacji grawitacyjnej. 

 

1.3. Nazwy i kody CPV 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 2151/2003 z dnia 16 
grudnia 2003r: 

Dział Robót: 
45000000-7 Roboty budowlane. 

Grupa robót budowlanych: 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

Klasy robót budowlanych: 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

Kategorie robót budowlanych: 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

1.4. Określenia podstawowe 

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

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 

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". 
 

2.2. Wymagania szczególne 

2.2.1. Materiały - Przewody i kształtki 

W miejscach wskazanych w projekcie dla kanałów głównych Dz200mm i przykanalików Dz160mm należy stosować rury i 
kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) zgodne z PN-EN 1401:1999, o sztywności obwodowej SN 8 (klasa 
S), ze ścianką litą i chropowatości bezwzględnej powierzchni wewnętrznych o wsp. K = 0,05 mm, uszczelki z EPDM z 
pierścieniem mocującym. 
Rury winny odznaczać się też znaczną odpornością na oddziaływanie wzmożonego natężenia ruchu ciężarowego (SLW60) 
oraz wykazywać się szczelnością, nawet w przypadku podwyższonego ciśnienia do 2,5 bara zgodnie z wymaganiami 
ATVA142. W/w rury muszą posiadać aprobatę techniczną. 
Na odcinkach przewidzianych do wykonania bezwykopowo metodą mikrotunelingu należy stosować rury kanalizacyjne z 
kamionki glazurowanej o parametrach: 

- wytrzymałość mechaniczna na zgniatanie dla rur DN150 kamionka - 34 kN/m, 
- min. wytrzymałość mechaniczna na zgniatanie dla rur DN200 kamionka - 40 kN/m, 
- rury kamionkowe co najmniej wewnątrz glazurowane,  
- rury przeciskowe ze złączem ze stali szlachetnej lub ze złączem w postaci obejmy (mufy)  

z uszczelkami polipropylenowymi wzmocnionymi włóknem szklanym. 
- wodoszczelność rur przy p=0,5 bara nie więcej niż 0,07 l/m2 (po 5 min). 
- chropowatość ścianek wewnętrznych k<0,03 mm 
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- połączenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na trasach kanałów, należy wykonać poprzez specjalne króćce 
dostudzienne, montowane w ścianach studzienek; 

- pozostałe wymagania wg normy: PN-EN 295-1 ÷ 7. 
 
W przypadku zastosowania innego typu rur niż podanych w projekcie Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody od 
Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Projektantów. 

2.2.2. Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną przewodów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
- grunt z wykopu, 
- grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716), 

Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstępna przewodów powinien spełniać 
przede wszystkim następujące wymagania: 

- nie powinien zawierać cząstek większych niż 0,002 m, 
- nie powinien być zmrożony, 
- nie powinien zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. Podsypka pod 

przewodem gr. 15 cm. 

2.3. Transport 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być wykonywany pojazdami o 
odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury 
w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Materiały należy układać równomiernie na całej 
powierzchni, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane 
w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po 
pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 

2.4. Składowanie 

O ile producent nie określił innych warunków składowania rur i kształtek należy stosować się do poniższych instrukcji: 
- rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się wód opadowych; 
- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie 

mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o 
mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach; 

- rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych 
średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach 
transportowych; 

- rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem; 
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kołpaki, wkładki itp.); 
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - 

w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych; 
- nie dopuszczać do zrzucenia elementów; 
- niedopuszczalne jest ciągnięcie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu; 
- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność na 

uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 
- kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 

omawianych środków ostrożności. 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym 
należy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycj ą słoneczną; 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

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

- żuraw samochodowy do 4 T, 
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- pompy, zestaw do odwadniania wykopów, 
- urządzenia do wykonywania przewiertu poziomego, 
- ew. mechaniczne urządzenia do łączenia rur, 
- narzędzia do cięcia rur. 

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

- samochód skrzyniowy 5 -10 T. 
- samochód dostawczy 0,9 T. 
- ciągnik kołowy 29-37 kW 
- przyczepa samochodowa 4,5 Mg. 

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. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Ogólne warunki wykonania zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych są zawarte w punkcie 5 ST-00 
„Wymagania ogólne". 

 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych 

Przewody kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, wymaganiami normy PN-EN 
1610:1997, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI INSTAL 
oraz wymaganiami szczegółowymi. 

5.2.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne 

Prace przygotowawcze i roboty ziemne związane z wykonaniem zewnętrznych systemów kanalizacyjnych wykonać zgodnie 
z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami podanymi w ST-01 „Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty 
ziemne i rozbiórkowe". 

5.2.2. Zabezpieczenie drzew 

Podczas robót zabezpieczyć drzewa zlokalizowane w odległości do 2,5 m od projektowanych kanałów sanitarnych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową oraz wytycznymi podanymi w ST-01 „Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne 
i rozbiórkowe". 

5.2.3. Wykonanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie z wymaganiami opisanymi 
w Dokumentacji Projektowej oraz w punkcie 5 ST-01 „Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i 
rozbiórkowe". Sposób posadowienia kanałów jest uzależniony od istniejących warunków gruntowo-wodnych. 
Na obszarach oddalonych od dolin istniejących cieków warunki gruntowo-wodne są dogodne dla posadowienia obiektów. 
Posadowienie kanałów w tych obszarach projektuje się jako standardowe. Należy dążyć do układania przewodów w gruncie 
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rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi się to w zasadzie do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i 
żwirowych, nienawodnionych i niezawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć bezpośrednio na 
wyrównanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubości: > standardowo przyjęto podsypkę z 
zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 15 cm. 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 dolinach cieków oraz na skarpach, gdzie występują trudne warunki gruntowe w postaci namułów gliniastych, torfów lub 
gruzów i odpadów przyjęto posadowienie na podłożu wzmocnionym z częściową wymianą gruntu słabonośnego. Na tych 
odcinkach przewidziano wymianę gruntu i stabilizacje podłoża, którą należy wykonać na średnią głębokość 0,40 m z piasku. 
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 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Podłoże powinno 
być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. 
Zasypkę wokół rury piaskiem, należy wykonywać warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem każdej warstwy do wysokości 
0,30 m ponad wierzch rury, uzyskując wskaźnik zagęszczenia 0,98. 

5.2.4. Ogólne zasady montażu przewodów 

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz zasadami sztuki budowlanej. 

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 
zniszczeniem 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. 
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. 
Łączenie przewodów może być wykonane ręcznie lub przy użyciu specjalnego urządzenia mechanicznego. Przed 
przystąpieniem do wykonania połączenia należy sprawdzić czystość kielicha oraz ułożenie uszczelki. Następnie, w celu 
zminimalizowanie oporu należy wewnętrzną część kielicha posmarować środkiem zalecanym przez producenta. Przy 
połączeniu należy 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. Połączenie kielicha z rurą PVC wykonuje się za pomocą U - uszczelki. 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: 
 

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 
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5.2.5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 

W uzgodnieniach branżowych oraz w protokole ZUD określone zostały warunki dotyczące zbliżeń projektowanych 
przewodów do istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 
W projekcie uwzględniono podane warunki przez zachowanie odległości poziomej od istniejącej obiektów. W przypadkach 
skrzyżowań kanałów z istniejącymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano w miejscach zbliżeń zabezpieczenie 
istniejącego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz założenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu. 
W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą infrastrukturę. 
Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o wykonywanych pracach zabezpieczających. Kable i linie energetyczne i 
teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - 
poprzez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku skrzyżowania 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 założyć na przewód gazowy rurę ochronną z polietylenu. Końce rury 
ochronnej należy uszczelnić gumowymi manszetami lub zastosować opaski termokurczliwe. Rury ochronne o długości 
przekraczającej 15m instalowane na gazociągach średniego ciśnienia powinny być wentylowane.  
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. 
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz zasadami sztuki budowlanej. 

5.2.6. Przejścia pod drogami i przeszkodami terenowymi 

Przejścia kanałów pod drogami i pod ciekami należy wykonać przewiertami - metodą bezwykopową na odcinkach 
wykazanych na planach zagospodarowania terenu oraz profilach podłużnych kanałów. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt wykonawczy dla każdego przewiertu i przed przystąpieniem do realizacji 
robót uzyskać zatwierdzenie tego projektu ze strony Inżyniera Kontraktu i właściwych zarządców dróg. 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 powinna być 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. Należy unikać 
umieszczania złącz w rurze osłonowej, ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, należy przed ułożeniem 
przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Rury przewodowe należy umieszczać w rurze osłonowej na płozach, aby spełnić 
w/w. wymagania. 
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz zasadami sztuki budowlanej. 

5.2.7. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć tulejami ochronnymi stosownymi do materiałów stosowanych do budowy 
przewodów. 

5.2.8. Obsypka i zasypka przewodów 

Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna przewodów kanalizacyjnych powinna 
zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami. 
Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny z pkt 2 niniejszej ST. Grubości warstwy zasypki 
wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się 
zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150mm. 
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 warunki gruntowo-wodne nie zezwalają na pozostawienie odkrytych odcinków 
przewodów do czasu przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody Inżyniera kontraktu, można 
zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za równoważny próbie szczelności. 
Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co najmniej 0,98. 
Po wykonaniu zasypki wstępnej wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami 
określonymi w ST-01 „Przygotowanie terenu i roboty ziemne". 
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5.2.9. Oznakowanie trasy 

Oznakowanie trasy kanałów grawitacyjnych nie występuje. 

5.2.10. Odtworzenia nawierzchni dróg 

Odtworzenia dróg dokonać zgodnie z ST-05 „Roboty drogowe". 

5.2.11. Odbudowa nawierzchni terenów zielonych 

Zgodnie z uzyskanymi warunkami wejścia w tereny zielone, należy: 
- Zachować odpowiednie odległości od istniejących drzew i krzewów tj. od drzew - 2,5m od krawędzi pnia, od 

żywopłotów i krzewów - 1m od korony. 
- Wykopy w obrębie korzeni drzew należy prowadzić bez obcinania korzeni grubszych, w miarę możliwości 

ręcznie. Sieć kanalizacyjną układać pod korzeniami. Roboty te nie mogą trwać dłużej niż 2 tygodnie. W 
przypadku przerwania robót wykopy powinny być prowizorycznie wypełnione lub przykryte matami. Korzenie 
muszą być cały czas wilgotne. W przypadku niebezpieczeństwa mrozu w obrębie korzeni, drzewa winny być 
przykryte materiałem chroniącym np matami. Wykopy niezwłocznie wypełnić. 

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zabezpieczyć rośliny rosnące w sąsiedztwie prowadzonej 
inwestycji przed uszkodzeniem mechanicznym: obtarciami pni drzew, łamaniem gałęzi, rozrywaniem i 
zgniataniem korzeni. Przy składowaniu ziemi z wykopu na odkład należy tak prowadzić roboty ziemne aby nie 
przysypywać żadnych krzewów. W obrębie korzeni i koron drzew nie wolno składować żadnych materiałów 
budowlanych i napędowych. Nie wolno również instalować żadnych maszyn budowlanych -w szczególności 
betoniarek. 

- Na całej szerokości wykopów (prowadzonych poza utwardzonymi terenami takimi jak ulice, place i chodniki) 
należy ściągnąć górna warstwę urodzajnej ziemi - humusu, odkładając ją na przeciwległą stronę niż pozostałe 
masy ziemne wydobyte głębiej. Zasypując wykop należy zachować taką kolejność, aby na wierzchu ułożyć 
wcześniej odłożoną warstwę humusu. 

- W przypadku wejścia w tereny zieleni urządzonej (parki, skwery, zieleńce, trawniki, kwietniki) każdorazowo 
uzyskać szczegółowe warunki wejścia w teren od zarządcy terenu oraz wystąpić o nadzór nad prowadzonymi 
robotami. 

- Bezwzględnie stosować się do zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 
880). 

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz zasadami sztuki budowlanej. 
 

5.3.  Szczegółowe ustalenia zakresu wykonania przewodów kanalizacji grawitacyjnej  

5.3.1. Kanały grawitacyjne: 
Kanały grawitacyjne (kolektory główne oraz podłączenia posesji) zaprojektowano z rur o średnicy DN200 i DN150.  
Długości kanałów w ramach realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice przedstawiają się 
następująco: 

- kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur Dz200mm PVC-U  - dł. 9076,0m; 
- kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur DN200 kamionka, przeciskowe  - dł. 701,5m; 
- podłączeń grawitacyjnych z rur Dz160mm PVC-U  - dł. 1445,5m; 
- podłączeń grawitacyjnych z rur Dz200mm PVC-U  - dł. 17,0m; 
- podłączeń grawitacyjnych z rur DN150 kamionka przeciskowe  - dł. 383,0m; 
- podłączeń grawitacyjnych z rur DN200 kamionka przeciskowe  - dł. 19,0m; 

Łączna długość kanałów grawitacyjnych objętych zadaniem wynosi L = 11642,0 m. 

Na projektowanych kanałach grawitacyjnych sieciowych przewiduje się wykonanie studzienek kanalizacyjnych z typowych 
betonowych elementów prefabrykowanych o średnicy Ø1000mm zwieńczonymi zwężkami redukcyjnymi. Studnie 
zlokalizowane w ulicach, placach i wjazdach do posesji powinny być przykryte włazem Ø600mm typu ciężkiego (kl.D400) z 
wypełnieniem betonowym. Studnie zlokalizowane na terenach zielonych, użytkach rolnych oraz ogrodach należy wyposażyć 
we włazy typu lekkiego (kl. B125) z wypełnieniem betonowym. 
 

Na kanałach grawitacyjnych stanowiących podłączenie posesji oraz na kanałach sieciowych w miejscach wskazanych w 
projekcie zabudowane będą studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o średnicy Ø425mm (inspekcyjne) 
zlokalizowane w granicy posesji lub w przypadku braku takiej możliwości ok. 2,0m za granicą posesji. Studnie inspekcyjne 
zlokalizowane w ulicach, placach i wjazdach do posesji powinny być przykryte włazem żeliwnym typu ciężkiego, natomiast 
studnie inspekcyjne zlokalizowane na terenach zielonych, użytkach rolnych oraz ogrodach należy wyposażyć we włazy typu 
lekkiego. 
 

Studzienkę rozprężną wykonać jako prefabrykowaną z tworzyw sztucznych Ø1000 zwieńczoną włazem Ø600mm typu 
ciężkiego. W studniach zamontować biofiltr do studni kanalizacyjnych. Po stronie Wykonawcy będzie wykonanie studni w 
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sposób zabezpieczający przed wyporem w wyniku naporu wody gruntowej. Każdorazowo sposób zabezpieczenia należy 
uprzednio uzgodnić z Inżynierem. 

 

5.3.2. Pompownie sieciowe 
W ramach zadania wybudowane zostaną 2 pompownie ścieków z wydzieloną komorą roboczą pomp i komorą zasuw. 
Parametry poszczególnych pompowni przedstawiają się następująco: 
 

Parametry 
Pompownia PJ-1 Pompownia PJ-2 

Komora 
pomp 

Komora 
zasuw 

Komora 
pomp 

Komora 
zasuw 

Wymiary wewnętrzne zbiornika [m] Ø1,50 1,50x2,50 Ø1,50 1,50 
Wysokość całkowita zbiornika [m] 7,95 2,40 7,25 2,40 
Min. wydajność pompy [l/s] 6,4 - 4,7 - 

Min wysokość podnoszenia pompy [m] 30,3 - 20,7 - 

Max. moc nominalna silnika pompy[kW] 7,5 - 4,7 - 

 

5.3.3. Skrzyżowania z przeszkodami 

5.3.2.1. Skrzyżowania z drogami 

Na obszarze objętym zadaniem się n/w drogi którymi wystąpią skrzyżowania poprzeczne: 
− wojewódzka nr 423 
− powiatowe 
− gminne. 

Przekroczenia poprzeczne projektowanymi kanałami sanitarnymi pod drogą wojewódzką nr 423 oraz drogą powiatową  
nr 1434 O należy wykonać metodą bezwykopową bez naruszania nawierzchni jezdni. Studnie przewiertowe i odbiorcze 
należy usytuować w miarę możliwości poza pasem drogowym. Rurę przewodową należy umieścić na płozach ślizgowych 
w stalowych rurach ochronnych a końcówki tych rur zamknąć manszetami gumowymi lub wprowadzić do studzienki.  

5.3.2.2. Skrzyżowania z ciekami wodnymi 

Przejścia kanałów pod ciekami należy wykonać przewiertami - metodą bezwykopową na odcinkach wykazanych na profilach 
podłużnych kanałów. 
Przejścia przewodu pod dnem cieku powinny być wykonywane metodą mikrotunelingu lub w rurach osłonowych z 
zachowaniem wymaganej odległości od dna cieku. Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe lub PE o średnicy 
umożliwiającej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. 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. Należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej, ale jeśli jest to konieczne z uwagi na 
długość przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Rury przewodowe należy umieszczać 
w rurze osłonowej na płozach, aby spełnić w/w. wymagania. 

5.3.2.3. Skrzyżowanie z torami PKP 

Nie wystąpią. 

5.3.2.4. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 

W miejscach skrzyżowań kanalizacji realizowanej metodą wykopową z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 
należy zabezpieczyć kabel przez podwieszenie nad wykopem oraz założenie typowych dwudzielnych rur osłonowych.  
W przypadku skrzyżowań kanalizacji z wodociągiem położonym poniżej kanału należy zastosować rurę ochronną osłonową 
wykonaną z PE o średnicy zwiększonej o 1 dymensję oraz płozy dystansowe, a końcówki rury zaślepić manszetami. 
Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy założyć na przewód gazowy rurę ochronna z polietylenu. Końce rury 
ochronnej należy uszczelnić gumowymi manszetami lub zastosować opaski termokurczliwe. Rury ochronne o długości 
przekraczającej 15m instalowane na gazociągach średniego ciśnienia powinny być wentylowane.  
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. 
Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania 
zabezpieczenia. W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego, przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca 
wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 

5.3.4. Przekładka istniejących sieci  

Warunki prowadzenia prac związanych z koniecznością przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego określone zostały 
w Specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

 

6.2. Wymagania szczególne 

6.2.1. Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami rysunków i 
odpowiednich aprobat i norm materiałowych. 

6.2.2. 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, kontrole i pomiary należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI INSTAL. Badania, te powinny obejmować w szczególności: 

− sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 
− 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 rodzaju rur i kształtek, 
− sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek 
− sprawdzenie ułożenia przewodu, 
− badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej przewodu, 
− badanie szczelności przewodów grawitacyjnych - próbę szczelności należy wykonać z użyciem wody (metoda 

„W" wg PN-EN 1610:2002); zaleca się wykonanie wstępnej próby szczelności przed wykonaniem obsypki. Przed 
oddaniem kanału do eksploatacji należy dokonać jego przeglądu kamerą TV.  

Jeżeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalają na pozostawieni odkrytych odcinków przewodów do czasu przeprowadzenia 
próby szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody Inżyniera kontraktu można zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci 
za pomocą kamer uznać za równoważny próbie szczelności. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 
− m - kanał z rur PVC 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych  
w Przedmiarze Robót. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST i ujętych 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 dotyczące odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" punkt 8. 
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W przypadku wystąpienie robót zanikających lub ulegających zakryciu odbiór zostanie dokonany zgodnie z punktem 8.1  
ST-00 „Wymagania ogólne". Sposób wykonania i zakres czynności sprawdzających będzie identyczny jak dla punktu 8.2 ST. 

8.2. Odbiory częściowe 

Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w punkcie 8.2 ST-00 „Wymagania ogólne". 
Odbiory techniczne częściowe sieci kanalizacyjnych i rurociągów tłocznych będą zgodne z PN-EN 1610 oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 7.2 ST-00 „Wymagania ogólne". 

8.3. Próby Końcowe 

Sposób wykonania i zakres czynności sprawdzających podczas prób końcowych sieci kanalizacyjnych i rurociągów 
tłocznych powinien być zgodny z PN-EN 1610 oraz punktem 8.3. ST-00 „Wymagania ogólne". 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne". 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST. Płatność należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena jednostkowa 
wykonanych robót obejmuje m.in. koszty: 

− zakupu, załadunku, transportu, rozładunku na Placu Budowy i składowania wszystkich materiałów w tym 
materiałów pomocniczych, 

− prac pomiarowych i przygotowawczych, 
− koszty wykonania wszelkich robót ziemnych (w szczególności: zdjęcie humusu, wykonanie wykopu, zasypanie 

wykopu z zagęszczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami określonymi w punkcie 9 ST-01 
„Przygotowanie terenu i roboty ziemne", 

− wszelkich robót tymczasowych i zabezpieczających niezbędnych do wykonania Robót zgodnie z Kontraktem,  
w tym m.in: 

− odtworzenie istniejącej infrastruktury technicznej do stanu pierwotnego, a w szczególności istniejącego 
systemu drenażowego, 

− oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, 
− wykonanie kładek dla pieszych, 
− montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, 
− ewentualna przebudowa kolidującego uzbrojenia 
− zabezpieczenie drzew, 

− dostawę i montaż rur osłonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych i 
przewodów gazowych, 

− wykonania wszelkich prac montażowych związanych z ułożeniem i podłączeniem przewodów obejmujących 
m.in.: 

− wykonanie podłoża dla rurociągów (wymiana podłoża lub/i wzmocnienie podłoża, podsypka, itp.) 
− montaż rur i kształtek zgodnie z wymaganiami określonymi w ST i Dokumentacji Projektowej, 
− wykonanie obsypki i zasypki wstępnej przewodów, 

− wykonania wszelkich prac związanych wykonaniem przewiertów rurami kamionkowymi i stalowymi 
przewiertowymi, w tym m.in.: 

− koszty opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia projektów wykonawczych przewiertów, 
− wykonanie komór przewiertowych, 
− koszty prac właściwych i pomocniczych związanych z wykonaniem przewiertów, 

− wykonanie wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu 

− uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, 
− wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
− ponadto w cenie jednostkowej należy uwzględnić kształtki PVC. 

10. DOKUMENTY ZWI ĄZANE 

10.1. Normy 
PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-EN 295-7:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej –Wymagania 
dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe 
PN–86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów oraz inne obowiązujące PN. 

 

10.2. Inne 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpień 2003r. 
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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z układaniem rurociągów sieci 

ciśnieniowej tłocznej. 
 

1.3. Nazwy i kody CPV 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 2151/2003 z dnia 16 
grudnia 2003r: 

Dział Robót: 
45000000-7 Roboty budowlane. 

Grupa robót budowlanych: 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

Klasy robót budowlanych: 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

Kategorie robót budowlanych: 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

1.4. Określenia podstawowe 

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

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 

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

 

2.2. Wymagania szczególne 

2.2.1. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

2.2.2. Rury, kształtki PEHD 

Należy stosować rury i kształtki PE 100 SDR17 PN10 o średnicy 110x6,6mm (dla pompowni sieciowej PJ-1) i 90x5,4mm 
(dla pompowni sieciowej PJ-2) oraz z rur PE 80 SDR 17 PN8 o średnicy 63x3,6mm (dla pompowni przydomowych), łączone 
poprzez złączki zaciskowe, zgrzewanie doczołowe lub mufy elektrooporowe, zgodne z normą PN-EN 12201 (na rurociągach 
tłocznych). 

2.2.3. Przewody ze stali kwasoodpornej oraz armatura 

Przewody ze stali kwasoodpornej (k.o.) należy wykonać z rur wg PN-EN 10216-5:2005 (U), PN-EN 10312:2004, ze stali 
odpornej na korozję nie gorszej niż stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998 (0H18N9 wg PN-71/H-86020) - w komorach 
roboczych pompowni, komorach zasuw i studniach rewizyjnych na rurociągach tłocznych. 

2.2.3.1. Armatura na wyposażeniu pompowni 

Armatura powinna spełniać wymagania PN-EN 1074. 
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2.2.3.2. Zasuwy odcinające klinowe 

Wymagania: 
− Korpus, pokrywa, klin żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (wg PN-EN 1563) 
− trzpień stal odporna na korozję nie gorsza niż 1.4021 (wg PN-EN 10088) 
− klin nawulkanizowany na całej powierzchni, 
− pokrywa i korpus wewnętrznie i zewnętrznie epoksydowane 
− uszczelnienie trzpienia uszczelką typu o-ring, 
− trzpień łożyskowany z walcowanym gwintem, 
− PN 10. 

2.2.3.3. Zawory  zwrotne kulowe 

Wymagania dla zaworów zwrotnych na wyposażeniu pompowni: 
− korpus i pokrywa - żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
− kula powleczona gumą NBR, 
− uszczelka NBR, 
− śruby i nakrętki stal odporna na korozję, 
− połączenia kołnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999, 
− długość zabudowy wg PN-EN 558-1, 
− PN 10. 

2.2.3.4. Zasuwy odcinające nożowe 

Wymagania dla zasuw odcinających nożowych na wyposażeniu pompowni, studni rewizyjnych (czyszczakowych) i studni 
odpowietrzających (z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym): 
− zasuwa nożowa do ścieków sanitarnych, 
− media o zawartości więcej niż 5% części stałych, 
− przyłącze: PN10, międzykołnierzowe, 
− korpus: monoblokowy, GG25 epoxy, 
− uszczelnienie: NBR, wymienne, 
− płyta nożowa: stal nierdzewna - 1.4301, 
− wrzeciono: niewznoszące, stal nierdzewna - 1.4006, 
− wykonanie: napęd ręczny. 

2.2.3.5. Przepływomierz 

Zastosowano przepływomierz elektromagnetyczny zabudowany w komorze zasuw w pompowni PJ-1. W skład kompletu 
wchodzi mikroprocesorowy przetwornik pomiarowy, czujnik oraz kabel pomiarowy łączący czujnik z przetwornikiem. 
Czujnik należy montować w sposób zapewniający przepływ pełnym przekrojem rury czujnika. Przetwornik zostanie 
zabudowany w szafie sterowniczej pompowni zewnętrznej. 

Wymagania techniczne: 
− średnica: DN80; 
− wykonanie czujnika przepływomierza: IP67; 
− wykonanie przetwornika: IP40 (wersja tablicowa); 
− zasilanie: 230V, 50Hz; 
− temperatura pracy: -20 +50°C.  

Uwaga: Dostawa wraz z dostawą pompowni. 

2.2.3.6. Zawory napowietrzająco-odpowietrzające dla ścieków 

Wymagania: 
− zawór ze stali nierdzewnej z przyłączami kołnierzowymi; 
− medium: ścieki sanitarne; 
− podwójny zawór na- i odpowietrzający ścieki; 
− samoczynnie działający; 
− gniazdo nie styka się ze ściekami; 
− dwa boczne króćce umożliwiające w trakcie prac konserwatorskich płukanie; 
− wszystkie mechaniczne części wykonane są z materiałów odpornych na korozję - stal szlachetna 1.4305; 
− automatyczne zabezpieczenie przed uderzeniem wodnym; 
− kołnierz owiercony dla PN10 - DIN 2501; 
− zakres roboczy w barach PN02 ÷ 16; 
− kolano wylotowe - polipropylen. 
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2.2.3.7. Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną przewodów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
− grunt z wykopu, 
− grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716), 

Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstępna przewodów powinien spełniać 
przede wszystkim następujące wymagania: 

− nie powinien zawierać cząstek większych niż 0,002 m, 
− nie powinien być zmrożony, 
− nie powinien zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. 

2.2.4. Transport 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być wykonywany pojazdami odpowiedniej 
długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach 
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Materiały należy układać równomiernie na całej 
powierzchni, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane 
w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po 
pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym kolejowym. 

2.2.5.  Składowanie 

O ile producent nie określił innych warunków składowania rur i kształtek należy stosować się do poniższych instrukcji: 
− rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się wód opadowych; 
− rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie 

mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o 
mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

− rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

− rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50% 
powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m; 

− rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych 
średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach 
transportowych; 

− rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem; 
− szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, wkładki itp.); 
− nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - 

w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych; 
− nie dopuszczać do zrzucenia elementów; 
− niedopuszczalne jest ciągnięcie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu; 
− zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność na 

uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 
− kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 

omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym 
należy chronić je przed: 

− długotrwałą ekspozycją słoneczną; 
− nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inżyniera, sprzęt: 

− żuraw samochodowy do 4 T, 
− zgrzewarka do muf elektrooporowych, 
− zgrzewarka do zgrzewania doczołowego rur PE, 
− wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 Mg, 
− ubijak spalinowy 200 kg. 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
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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 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane 
przez Inżyniera środki transportu: 

− samochód skrzyniowy do 5 -10 T 
− samochód dostawczy 0,9 T 
− ciągnik kołowy 29-37 kW 
− przyczepa samochodowa 4,5 T. 

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. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Ogólne warunki wykonania zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych są zawarte w punkcie 5 ST-00 
„Wymagania ogólne". 

 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych 

Roboty związane z układaniem przewodów tłocznych należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, 
wymaganiami producenta rur oraz podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych" 
opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805 także „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". 

 

5.2.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z wykonaniem zewnętrznych rurociągów tłocznych oraz rurociągów sprężonego powietrza 
wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami podanymi w ST-01 „Przygotowanie terenu i roboty 
ziemne". 

5.2.2. Zabezpieczenie drzew 

Podczas robót zabezpieczyć drzewa zlokalizowane w odległości do 2,5 m od projektowanych kanałów sanitarnych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST i wytycznymi podanymi w ST-01 „Przygotowanie terenu i roboty ziemne". 

5.2.3. Wykonanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie z wymaganiami opisanymi 
w punkcie 5 ST-01 „Przygotowanie terenu i roboty ziemne" Sposób posadowienia kanałów jest uzależniony od istniejących 
warunków gruntowo-wodnych. Na obszarach oddalonych od dolin istniejących cieków warunki gruntowo-wodne są dogodne 
dla posadowienia obiektów. Posadowienie kanałów w tych obszarach projektuje się jako standardowe. Należy dążyć do 
układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi się to w zasadzie do gruntów 
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i niezawierających kamieni. Przyjęto standardowo 
grubość podsypki 15 cm. 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. 
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. 
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W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu 
ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Podłoże powinno 
być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. 
Zasypkę wokół rury piaskiem należy wykonywać warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem każdej warstwy do wysokości 
0,30 m ponad wierzch rury, uzyskując wskaźnik zagęszczenia 0,98. 
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz zasadami sztuki budowlanej. 

5.2.4. Ogólne zasady montażu rurociągów 
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz zasadami sztuki budowlanej. 

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 
zniszczeniem 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. 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub 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 1/4 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 0,1 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. + 20°C), 35 x D (przy temp. + 10°C), 50 x D (przy temp. 0°C). 
Wszystkie załamania trasy rurociągu tłocznego powyżej 45° należy wykonywać z kilku kształtek o stopniu załamania 
mniejszym lub równym 45° np. załamanie 60° wykonać z kształtek 2 x 30°, a załamanie 90° wykonać z kształtek 3 x 30°. 
Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, 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. 

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury podane przez ich 
producentów. 

a) Zgrzewanie czołowe 

Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych lub równych od 
63mm. 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, 
− 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 papieru zwilżonego alkoholem, 
− 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, 
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− czas rozgrzewania, 
− czas dogrzewania, 
− czas zgrzewania i chłodzenia, 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. Po zakończeniu zgrzewania czołowego 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 +45°C. Połączenia mechaniczne stosować 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. 

5.2.5. Montaż elementów uzbrojenia rurociągów ciśnieniowych 

Zasuwy oraz wszelkie kształtki odgałęzieniowe należy montować zgodnie z Dokumentacją Projektową w trakcie budowy 
przewodu. 

5.2.6. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 

W uzgodnieniach branżowych oraz w protokole ZUD określone zostały warunki dotyczące zbliżeń projektowanych 
przewodów do istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 
W projekcie uwzględniono podane warunki przez zachowanie odległości poziomej od istniejącej obiektów. W przypadkach 
skrzyżowań przewodów tłocznych z istniejącymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano w miejscach zbliżeń 
zabezpieczenie istniejącego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz założenie rury ochronnej przed zasypaniem 
wykopu. 
W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą infrastrukturę. 
Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o wykonywanych pracach zabezpieczających. Kable i linie energetyczne i 
teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez 
zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku skrzyżowania 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 założyć na przewód gazowy rurę ochronna z polietylenu. Końce rury 
ochronnej należy uszczelnić gumowymi manszetami lub zastosować opaski termokurczliwe. Rury ochronne o długości 
przekraczającej 15m instalowane na gazociągach średniego ciśnienia powinny być wentylowane.  
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. 
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz zasadami sztuki budowlanej. 

5.2.7. Przejścia pod drogami i przeszkodami terenowymi 
Przejścia kanałów pod drogami i pod ciekami należy wykonać przewiertami - metodą bezwykopową na odcinkach 
wykazanych na profilach podłużnych kanałów. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt wykonawczy dla każdego przewiertu i przed przystąpieniem do realizacji 
robót uzyskać zatwierdzenie tego projektu ze strony Inżyniera Kontraktu i właściwych zarządców dróg. 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 powinna być 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. Należy unikać 
umieszczania złącz w rurze osłonowej, ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, należy przed ułożeniem 
przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Rury przewodowe należy umieszczać w rurze osłonowej na płozach, aby spełnić 
w/w. wymagania. 
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz zasadami sztuki budowlanej. 
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5.2.8. Obsypka i zasypka wstępna przewodów 

Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna przewodów kanalizacyjnych powinna 
zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami. 
Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny z pkt 2 niniejszej ST. Grubości warstwy zasypki 
wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się 
zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150mm. 
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 warunki gruntowo-wodne nie zezwalają na pozostawieni odkrytych odcinków 
przewodów do czasu przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody Inżyniera kontraktu, można 
zasypać. 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-01 „Przygotowanie i 
zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe". 
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz zasadami sztuki budowlanej. 

5.2.9. Oznakowanie trasy 

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą piasku 30 cm, zagęścić i ułożyć nad rurociągiem 
taśmą ostrzegawczą PVC z wkładką metalową. Końcówki taśmy należy podłączyć do elementów metalowych, np zbrojenia. 

5.2.10.  Odtworzenia nawierzchni dróg 

Odtworzenia dróg dokonać zgodnie z ST-05 „Roboty drogowe". 

5.3. Szczegółowe ustalenia zakresu wykonania robót  
Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur i kształtek z PE łączonych poprzez złączki zaciskowe, zgrzewanie doczołowe lub 
mufy elektrooporowe. 
Długość poszczególnych rurociągów przedstawia się następująco: 

− rurociągi tłoczne sieciowe z rur PE 100 SDR 17 PN10 o średnicy 110x6,6mm - długość łączna 1850,0m; 
− rurociągi tłoczne sieciowe z rur PE 100 SDR 17 PN10 o średnicy 90x5,4mm - długość łączna 771,0m; 
− rurociągi tłoczne podłączeń ciśnieniowych z rur PE 100 SDR 17 PN10 o średnicy 63x3,8mm - długość łączna 639,0m; 

Łączna długość rurociągów tłocznych wynosi 3260,0 m. 

Pozostałe ustalenia i technologia wykonawstwa rurociągów tłocznych jak dla kanałów grawitacyjnych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
 

6.2. Wymagania szczególne 

6.2.1. Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami rysunków i 
odpowiednich aprobat i norm materiałowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. 

6.2.2. 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. 

6.2.2.1. Przewody ciśnieniowe 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997 oraz  
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania,  
te powinny obejmować w szczególności: 

− sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 
− sprawdzenie szerokości wykopu, 
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− 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 rodzaju rur, kształtek i armatury, 
− sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek 
− sprawdzenie ułożenia przewodu, 
− badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej przewodu 
− badanie szczelności przewodu - próba hydrauliczna zgodna z PN-B-10725, 
− badania bakteriologiczne wody dla przewodów wodociągowych. 

6.2.2.2. Próby ciśnieniowe przewodów ciśnieniowych 

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 
1OC, 

− napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu, 
− temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20OC, 
− po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania, 
− ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0MPa, 
− 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. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  
Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

− m - rurociągi ciśnieniowe danego rodzaju. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w 
Przedmiarze 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. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" punkt 8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W przypadku wystąpienie robót zanikających lub ulegających zakryciu odbiór zostanie dokonany zgodnie z punktem 8.1  
ST-00 „Wymagania ogólne". Sposób wykonania i zakres czynności sprawdzających będzie identyczny jak dla punktu 8.2 ST. 

8.2. Odbiory częściowe 

Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w punkcie 8.2 ST-00 „Wymagania ogólne". 
Odbiory techniczne częściowe sieci wodociągowych będą zgodne PN-B-10725 oraz wymaganiami podanymi w punkcie 
6.2.1 Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowej. 
Odbiory techniczne częściowe rurociągów tłocznych kanalizacyjnych będą zgodne z PN-EN 1610 oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 7.2.2 Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. 
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8.3. Próby Końcowe 

Sposób wykonania i zakres czynności sprawdzających podczas prób końcowych rurociągów tłocznych kanalizacyjnych 
powinien być zgodny z PN-EN 1610 oraz punktem 7.2.3 „Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych". 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne". 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Płatność należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Jeżeli nie podano inaczej 
cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje koszty: 

− zakupu, załadunku, transportu, rozładunku na Placu Budowy i składowania wszystkich materiałów w tym 
materiałów pomocniczych, 

− prac pomiarowych i przygotowawczych, 
− koszty wykonania wszelkich robót ziemnych (w szczególności: zdjęcie humusu, wykonanie wykopu, zasypanie 

wykopu z zagęszczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami określonymi w punkcie 9.3 ST-01 
„Przygotowanie terenu i roboty ziemne", 

− wszelkich robót tymczasowych i zabezpieczających niezbędnych do wykonania Robót zgodnie z Kontraktem,  
w tym m.in: 

− oznakowanie i zabezpieczenie wykopów,  
− odtworzenie istniejącej infrastruktury technicznej do stanu pierwotnego, a w szczególności istniejącego 

systemu drenażowego, 
− wykonanie kładek dla pieszych, 
− montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów,  
− ewentualna przebudowa kolidującego uzbrojenia, 
− zabezpieczenie drzew, 

− dostawę i montaż rur osłonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych i 
przewodów gazowych, 

− wykonania wszelkich prac montażowych związanych z ułożeniem i podłączeniem przewodów i montażem 
uzbrojenia obejmujących m.in.: 

− wykonanie podłoża dla rurociągów (wymiana podłoża lub/i wzmocnienie podłoża, podsypka, itp.),  
− montaż rur i kształtek zgodnie z wymaganiami określonymi w ST i Dokumentacji Budowy i montaż 

armatury, 
− wykonanie przewiertów rurą stalową z przeciągnięciem na płozach rur PE, 
− wykonania przejść szczelnych 
− wykonanie obsypki i zasypki wstępnej przewodów, 
− oznaczenie trasy przewodów taśmą lokalizacyjno  - ostrzegawczą z wtopionym drutem miedzianym, 

− wykonanie wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją i wymaganiami 
Inżyniera Kontraktu 

− uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, 
− wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
− ponadto w cenie jednostkowej należy uwzględnić kształtki PE. 

10. DOKUMENTY ZWI ĄZANE 

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 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: 
Wymagania ogólne. 
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: 
Rury. 
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: 
Kształtki. 
PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: 
Armatura. 
PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa. 
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PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wodomierze sprzężone. Wymagania 
PN-EN 558-1 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów 
kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN. 
PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. 
Część 2 Kołnierze żeliwne. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne 
wykonania. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe. 
PN–86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów oraz inne obowiązujące PN. 

10.2. Inne 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej. 
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”, wrzesień 2001r. 
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpień 2003r. 
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1. WPROWADZENIE  

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z robotami związanymi z 
wznoszeniem obiektów sieciowych dla rurociągów sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej. 

1.3. Nazwy i kody CPV 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 2151/2003 z dnia 16 
grudnia 2003r: 

Dział Robót: 
45000000-7 Roboty budowlane. 

Grupa robót budowlanych: 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

Klasy robót budowlanych: 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

Kategorie robót budowlanych: 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

1.4. Określenia podstawowe 

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

Obiekty sieciowe - wszelkie obiekty należące do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, a nie będące rurociągami - 
studnie włazowe, studnie niewłazowe, pompownie, zbiorniki retencyjne. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH  

2.1. Wymagania ogólne 

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

2.2. Wymagania szczególne 

2.2.1.  Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:  

2.2.1.1. Studnie rewizyjne, komory prefabrykowane 
Należy stosować elementy prefabrykowane studni o średnicy Ø1000 ÷ 1200 mm z betonu o wytrzymałości min B45  
wg PN-EN 206-1:2003 i wodoszczelności min. W6 według PN-88/B-06250 i mrozoodporności F150.  
Elementy studzienek i komór stanowią: 

− dno stanowiące monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej, 
− kręgi betonowe, zgodne z PN-EN 1917:2004, 
− płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy 
− stożki przejściowe redukcyjne; 
− zwężki redukcyjne (konusy). 
− pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm, 

 

Studnie i komory powinny spełniać poniższe wymagania: 

− elementy łączone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierścieni dystansowych), 
− w ścianach powinny być osadzone podczas prefabrykacji: 
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− stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101:2004, typu ciężkiego ze stali nierdzewnej lub żeliwa, osadzone 
mijankowo, w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm. 

− króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu lub tuleje osłonowe. 
− właz żeliwny wg normy PN-EN 124:2000, klasa D400 lub B125 z wypełnieniem betonowym.  

Alternatywnie dopuszcza się stosowanie studzienek z tworzyw sztucznych Ø1000 po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

2.2.1.2. Zbiorniki pompowni: 
Zbiorniki pompowni tj. komory pomp i komory zasuw należy wykonać z polimerobetonu. Grubość ścianek zbiornika ma 
wynosić - dla Ø1500 mm - nie mniej niż 50mm. Standardowa wysokość komory wynosi 3m (monolit). Dla zmniejszenia 
jej wysokości rura może być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory rury mają być łączone przy użyciu 
kleju epoksydowego. 
Wyposażenie zbiorników: 

− drabinka złazowa - stal nierdzewna 
− poręcz – stal nierdzewna 
− belka wsporcza – stal nierdzewna 
− kominki wentylacyjne - PCV 
− właz wejściowy do komory pomp - stal nierdzewna 
− właz wejściowy do komory zasuw - żeliwny z wypełnieniem betonowym 
− prowadnice - stal nierdzewna 
− łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
− przewody tłoczne - stal nierdzewna 
− złączka stal/PE 
− połączenia kołnierzowe nierdzewne 
− elementy złączne - stal nierdzewna 
− armatura 
− żuraw 150kg (przenośny) 
− stopa żurawia (dlaPK-1 i PK-3) 

2.2.1.3. Pompy 
Wymagania konstrukcyjno- materiałowe. 

Pompy z swobodnym przelotem 80 mm (pompownie sieciowe dwupompowe): 
− zwarta budowa silnika z krótkim wałem wirnika redukująca wibracje i zwiększająca trwałość. 
− wodoszczelny, rozłączny wlot kablowy ze stali nierdzewnej, hermetycznie uszczelniony poliuretanem. 
− podwójny mechaniczny system uszczelnienia wału w postaci jednej kasety 
− trwałe łożyska kulkowe, dwurzędowe poprzeczno-wzdłużne dolne łożyska kulkowe całkowicie bezobsługowe 

i niewymagające konserwacji, zabezpieczające przed działaniem sił osiowych i bocznych oraz zapewniające 
prawidłową pozycję wirnika w obudowie pompy i dłuższy okres bezawaryjnej pracy. 

− system montażowy z użyciem zacisku dający możliwość szybkiego i prostego demontażu kadłuba tłocznego 
pompy od części silnikowej – bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi oraz zabezpieczający 
przed jakimkolwiek przypadkowym otwarciem. Uszczelka neoprenowa, zamocowana na wylocie pompy w 
sposób uniemożliwiający jej wypadnięcie, zapewniająca całkowicie szczelne połączenie między pompę i 
podstawą, 

− górny uchwyt prowadnic wykonany jest ze stali nierdzewnej pokrytej gumową nakładką zapobiegającą 
wibracjom 

− zintegrowany system chłodzenia silnika – umożliwiający ciągłą pracę pompy z silnikiem odkrytym, t.j. nie 
zanurzonym w ściekach 

− osłona silnika ze stali nierdzewnej, odporna na uderzenia osłona obudowy silnika, łatwa do czyszczenia, 
gładka powierzchnia. 

Konstrukcja wirnika pompy 
− Pompy wyposażone w wirnik typu supervortex zgodnie z założeniami  

projektowymi wynikającymi z wielkości zlewni i wydajności pompowni 
− Wirnik typu supervortex o konstrukcji zapewniającej usuwanie powietrza oraz zapobiegającej zapychaniu i 

blokowaniu łopatek wirnika 
− Konstrukcja wirnika umożliwiająca swobodny przepływ ciał stałych o wielkości 80mm 
− Konstrukcja wirnika typu supervortex umożliwiająca przepływ ścieków przez 

pompę pod wirnikiem w celu zminimalizowania zagrożenia blokowania wirnika 
przez elementy włókniste, szmaty i inne ciała stałe 

− Wymienny pierścień uszczelniający 

2.2.1.4. Zasuwy nożowe 

Wymagania dla zasuw odcinających nożowych na wyposażeniu komór zasuw przy pompowniach, studni rewizyjnych 
(czyszczakowych) i studni odpowietrzających (z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym): 
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− zasuwa nożowa do ścieków sanitarnych, 
− media o zawartości więcej niż 5% części stałych, 
− przyłącze: PN10, międzykołnierzowe, 
− korpus: monoblokowy, GG25 epoxy, 
− uszczelnienie: NBR, wymienne, 
− płyta nożowa: stal nierdzewna - 1.4301, 
− wrzeciono: niewznoszące, stal nierdzewna - 1.4006, 
− wykonanie: napęd ręczny. 

2.2.1.5. Zasuwy odcinające klinowe 

Wymagania: 
− Korpus, pokrywa, klin żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (wg PN-EN 1563) 
− trzpień stal odporna na korozję nie gorsza niż 1.4021 (wg PN-EN 10088) 
− klin nawulkanizowany na całej powierzchni, 
− pokrywa i korpus wewnętrznie i zewnętrznie epoksydowane 
− uszczelnienie trzpienia uszczelką typu o-ring, 
− trzpień łożyskowany z walcowanym gwintem, 
− PN 10. 

2.2.1.6. Przepływomierz 

Zastosowano przepływomierz elektromagnetyczny (w pompowniach PK-3): 
− średnica - jak średnica rurociągu; 
− wykonanie kompaktowe (przetwornik zabudowany na głowicy); 
− wykonanie przetwornika IP67; 
− zasilanie 230V, 50Hz; 
− temperatura pracy: -20 ÷ +60°C.  

Uwaga: Dostawa wraz z dostawą pompowni. 

2.2.1.7. Zawory napowietrzająco-odpowietrzające dla ścieków 

Wymagania: 
− zawór ze stali nierdzewnej z przyłączami kołnierzowymi; 
− medium: ścieki sanitarne; 
− podwójny zawór na- i odpowietrzający ścieki; 
− samoczynnie działający; 
− gniazdo nie styka się ze ściekami; 
− dwa boczne króćce umożliwiaj ą w trakcie prac konserwatorskich efektowne płukanie; 
− wszystkie mechaniczne części wykonane są z materiałów odpornych na korozję - stal szlachetna 1.4305; 
− automatyczne zabezpieczenie przed uderzeniem wodnym; 
− kołnierz owiercony dla PN10 - DIN2501 ; 
− zakres roboczy w barach PN 0,2 ÷ 16; 
− kolano wylotowe - polipropylen. 

2.2.1.8.  Zawory zwrotne kulowe 

Wymagania dla zaworów zwrotnych: 
− korpus i pokrywa - żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
− kula powleczona gumą NBR 
− uszczelka NBR 
− śruby i nakrętki stal odporna na korozję 
− połączenia kołnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2: 1999 
− długość zabudowy wg PN-EN 558-1. 

2.2.1.9. Przewody ze stali kwasoodpornej 

Przewody ze stali kwasoodpornej (k.o.) należy wykonać z rur wg PN-EN 10216-5:2005 (U), PN-EN 10312:2004, ze stali 
odpornej na korozję nie gorszej niż stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998 (0H18N9 wg PN-71/H-86020). 

2.2.1.10. Armatura odcinająca i elementy wyposażenia ze stali kwasoodpornej 

Armatura odcinająca i elementy ze stali odpornej na korozję nie gorszej niż stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998 (0H18N9 
wg PN-71/H-86020). 
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2.2.1.11. Beton 

Beton zgodny z PN-EN 206-1. 

2.2.1.12. Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną 

Piasek, z którego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstępna powinien spełniać przede wszystkim następujące 
wymagania: 

− nie powinien zawierać cząstek większych niż 0,002 m, 
− nie powinien być zmrożony, 
− nie powinien zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. 

2.2.2. Transport 

Betonowe elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć przed 
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 

3.  SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

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

− żuraw samochodowy do 4 T, 
− urządzenia do wykonywania przewiertu poziomego, 
− ubijak spalinowy 200 kg. 

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 

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

− samochód skrzyniowy do 5 -10 T. 
− samochód dostawczy 0,9 T. 
− ciągnik kołowy 29-37 T 
− przyczepa samochodowa 4,5 T. 

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. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w punkcie 5 ST-00 „Wymagania ogólne". 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych 

Obiekty sieciowe należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami normy PN-EN 
1610:1997, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI 
INSTAL oraz wymaganiami szczegółowymi. 
Montaż studzienek niezłazowych PP/PE wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta. 
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5.2.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne 

Prace przygotowawcze i roboty ziemne związane z wykonaniem zewnętrznych systemów dystrybucji wody i 
kanalizacyjnych wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami podanymi w ST-01 „Przygotowanie i 
zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne". 
Przed zamówieniem studni wykonawca zaktualizuje rzędne terenu podane w projekcie budowlanym oraz kąty wlotów i 
wylotu kanałów w stosunku do osi studzienek. 

5.2.2. Zabezpieczenie drzew 

Podczas robót zabezpieczyć drzewa zlokalizowane w odległości 2,5m od projektowanych obiektów zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i wytycznymi podanymi w ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne. 

5.2.3. Posadowienie i wznoszenie obiektów sieciowych 

Posadowienia i wznoszenie obiektów należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganiami norm PN-EN 
1610:1997, PN-B-10729, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez 
COBRTI INSTAL, wytycznymi producentów i wytycznymi niniejszej ST. Obiekty sieciowe należy montować w 
przygotowanym, odwodnionym wykopie zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST-00 „Przygotowanie terenu i roboty 
ziemne". 
Dla obiektów wykonywanych w gruncie nawodnionym należy bezwzględnie utrzymywać obniżony poziom wody 
gruntowej do momentu pełnego obsypania gruntem. 

5.2.3.1.  Studnie włazowe (rewizyjne, połączeniowe i kaskadowe) i komory pompowni 

Studnie betonowe oraz komory pompowni (polimerobetonowe) posadowić na płytach betonowych grubości 0,15m z 
betonu B15 wylanych na gruncie rodzimym. 

Studzienki Ø1000mm (studnie rewizyjne na kanałach grawitacyjnych Dz200mm oraz pompownie przydomowe) oraz 
Ø1200mm (studnie rewizyjne na rurociągach tłocznych) wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu B45 zgodnie 
z wymaganiami punktu 2.2.1 niniejszej ST.  

Podstawa studzienki ma być elementem prefabrykowanym betonowym stanowiącym monolityczne połączenie kręgu 
i płyty dennej. Dno kinety studzienki, musi posiadać wyprofilowanie zapewniające prawidłowo ukierunkowany przepływ 
ścieków na kanale głównym oraz z podłączeń bocznych. Komora robocza i komin włazowy powinny być wykonane 
z kręgów betonowych.  

Montaż wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Elementy łączyć za pomocą uszczelek gumowych wykonanych 
specjalnie dla łączenia prefabrykatów. Podczas montażu pokryć smarem poślizgowym zewnętrzną powierzchnię 
uszczelki umieszczanej na dolnym elemencie studzienki i wewnętrzną powierzchnię „zamka" górnego elementu studni 
nakładanego na uszczelkę 
W podstawie studzienki oraz w odpowiednich kręgach powinny być fabrycznie osadzone kształtki przyłączeniowe. 
Połączenia rur kamionkowych przeciskowych za studniami wykonać poprzez przejście na rurę kamionkową zwykłą, 
stosując pierścień wyrównawczy i manszetę PE. Przejścia powinny być szczelne w stopniu uniemożliwiającym 
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie ścieków. 
W prefabrykowanych elementach studzienek powinny być osadzone stopnie złazowe wykonane z materiałów zgodnych z 
niniejszą ST. 
Zwieńczenie studzienek wykonać w postaci włazu kanałowego o średnicy 600 mm z wypełnieniem betonowym, przy 
czym studnie zlokalizowane w ulicach, placach i wjazdach do posesji powinny być przykryte włazem typu ciężkiego 
kl.D400, natomiast studnie zlokalizowane na terenach zielonych, rolnych oraz ogrodach należy wyposażyć we włazy 
kl.B125. 
W przypadku studni w drogach nie utwardzalnych (polnych, wjazdach ziemnych do posesji, itp.) należy właz zrównać z 
poziomem terenu i wybrukować wokół pierścień na zaprawie cementowej. Studzienki w terenie zielonym należy wynieść 
15 cm ponad teren i obrukować na zaprawie cementowej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ich zrównanie z 
terenem. 

5.2.3.2. Studzienki niewłazowe (inspekcyjne) 

Na przyłączach kanalizacji sanitarnej należy montować studzienki prefabrykowane PP/PE o średnicy 425 mm.  
W terenach zielonych stosować zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym kl. B125kN oraz obetonować lub 
obrukować. 
Natomiast dla studzienek wykonanych w nawierzchniach utwardzonych należy przewidzieć zamknięcie rurą teleskopową 
z włazem żeliwnym kl. D400kN. Rejon włazu zabezpieczyć elementami prefabrykowanymi (np. polbruk) lub 
obetonować. 
Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o średnicy Ø425mm (inspekcyjne) będą zlokalizowane w granicy 
posesji lub w przypadku braku takiej możliwości ok. 2,0m za granicą posesji.  
Roboty montażowe wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta. 
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5.2.3.3.   Studnie rozprężne 

Na końcówkach rurociągów tłocznych montować studzienki rozprężne systemowe Ø1000mm z tworzyw sztucznych i 
przykryte włazem Ø600 kl. D400 z wypełnieniem betonowym. W studniach zamontować biofiltr do studni 
kanalizacyjnych montowany pod włazem. 

5.2.3.4. Studnie obsługowe rurociągów tłocznych 

Dla posadowienia i wykonania studni płuczących, napowietrzająco-odpowietrzających i odwodnieniowych dla 
rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej należy stosować wytyczne podane w punkcie 5.2.3.1 w zakresie 
odpowiednim do danego obiektu. 
Ponieważ poszczególne typy obiektów mogą być zróżnicowane, wytyczne wykonania i wyposażenie należy zapewnić 
zgodnie z charakterystyką każdego obiektu wg rysunków wykonawczych.  
Powyższe zapisy dotyczą także komór zasuw przy pompowniach ścieków. 

 

5.2.3.5.  Inne obiekty sieciowe 

Pozostałe obiekty sieciowe takie jak pompownie, przewierty w rurach ochronnych itp. należy, jako obiekty 
indywidualnego wykonania, wykonać i wyposażyć zgodnie z charakterystyką każdego obiektu wg rysunków 
wykonawczych. 

 

5.3.  Szczegółowe ustalenia zakresu wykonania robót 

5.3.1.  Studnie rewizyjne, połączeniowe, przelotowe i kaskadowe 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać: 

− studnie betonowe Ø1000 mm (na kanałach grawitacyjnych DN200) 
− studnie betonowe Ø1200 mm (na rurociągach tłocznych) 
− studnie rozprężne Ø1000mm. 

Studnie wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 5.2 niniejszej ST. Lokalizacje studzienek pokazano na 
planach sytuacyjnych i profilach podłużnych. 
Ilość studni zgodnie z przedmiarami. 

 

5.3.2. Studzienki niewłazowe 

Należy wykonać studzienki niewłazowe PE/PP Ø425 mm zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 5.2.3.2. 

5.3.3. Pompownie sieciowe 

W ramach realizowanego zadania wybudowane zostaną 2 pompownie ścieków składające się każdorazowo z komory 
roboczej przepompowni oraz z komory zasuw.  

Projektowane komory robocze pompowni to obiekty jednokomorowe wykonane jako prefabrykaty z polimerobetonu 
dostarczane jako kompletne obiekty z pełnym wyposażeniem technologicznym i technicznym przez wybranego 
dostawcę. W każdej komorze roboczej pompowni zainstalowane będą 2 pompy zatapialne do ścieków dobrane tak,  
że jedna z nich zapewnia 100% wymaganej wydajności, a druga stanowi  rezerwę. 

Komora zasuw wykonana również z polimerobetonu stanowić będzie odrębną komorę pompowni. Zamontowane w niej 
zostaną zasuwy odcinające, zawory zwrotne, przepływomierz (dot. PJ-1) oraz pozostałe wyposażenie. 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać: 
− Pompownia PJ-1 - komorę roboczą pomp Ø1500mm oraz komorę zasuw o przekroju eliptycznym o wymiarach 

wewnętrznych w rzucie: szerokość 1500mm i długość 2500mm 

− Pompownia PJ-2 - komorę roboczą pomp Ø1500mm oraz komorę zasuw Ø1500mm. 

Parametry poszczególnych pompowni przedstawiają się następująco: 

Parametry 
Pompownia PJ-1 Pompownia PJ-2 

Komora 
pomp 

Komora 
zasuw 

Komora 
pomp 

Komora 
zasuw 

Wymiary wewnętrzne zbiornika [m] Ø1,50 1,50x2,50 Ø1,50 1,50 
Wysokość całkowita zbiornika [m] 7,95 2,40 7,25 2,40 
Min. wydajność pompy [l/s] 6,4 - 4,7 - 

Min wysokość podnoszenia pompy [m] 30,3 - 20,7 - 

Max. moc nominalna silnika pompy[kW] 7,5 - 4,7 - 
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Pompy mocowane będą na stopach fundamentowych wyposażonych w kołnierze samosprzęgające, opuszczane i 
podnoszone przy pomocy prowadnic rurowych i łańcucha oraz przewoźnego żurawia. 
Wyposażenie pompowni (prowadnice, drabina, łańcuchy  itp,) wykonane będą ze stali kwasoodpornej. Armatura z żeliwa 
szarego powinna być trwale pokryta farbą epoksydową odporną na działanie ścieków. 
Pompownie wyposażone będą w zawór spustowy umożliwiający odwodnienie rurociągu tłocznego do pompowni.  
 

Komory zasuw przy pompowniach wyposażone będą w zasuwy odcinające, zawory zwrotne oraz przepływomierz (dot. 
PJ-1). Zbiorniki wszystkich pompowni posiadać będą naturalną wentylację grawitacyjną wykonaną z rur PVC Ø110mm.  
Projektowane pompownie nie wymagają stałej obsługi i pracować będą w układzie automatycznym, sterowanym w 
zależności od poziomu ścieków. 
 

Przekazywanie sygnałów o pracy i awarii pompowni do centralnej dyspozytorni odbywać się będzie z wykorzystaniem 
modemu GPRS. 
Zasilanie poszczególnych pompowni odbywać się będzie poprzez złącze kablowe usytuowane przy granicy działki 
pompowni. W przypadku zaniku napięcia zasilania pompownię należy zasilić z przewoźnego agregatu prądotwórczego 
będącego na wyposażeniu Użytkownika sieci. 
 

Dla przepompowni w komorach roboczych pomp zaprojektowano włazy ze stali nierdzewnej. Na wszystkich komorach 
zasuw przewidziano wykonanie jednego włazu Ø800mm kl. D400 z wypełnieniem betonowym. 
Zbiorniki wentylowane za pomocą rur wywiewnych zamontowanych obok pokrywy lub w pokrywie wyniesionej ponad 
teren. Komunikacja w pionie przy pomocy drabin w wykonaniu nierdzewnym. 
 

Dla przepompowni należy obszar zgodny z projektem ogrodzić ogrodzeniem z systemowych paneli zgrzewanych, 
ocynkowanych i powleczonych PVC w kolorze zielonym o wysokości min. 2,0m. W ogrodzeniu zlokalizować bramę 
dwuskrzydłową o szerokości min. 5,5m zamykaną na klucz. Bramę wjazdową osadzić na słupach stalowych o przekroju 
prostokątnym 10x10cm. Bramy wjazdowe dla obu przepompowni wyposażyć w system zamykania na jeden klucz tj. 
jeden klucz pasujący do wszystkich bram powiązany z systemem wykorzystanym w ramach projektu kanalizacji w 
Krępnej i Rozwadzy. 
 

Układ komunikacyjny na terenie pompowni wykonać zgodnie z poniższym zestawieniem: 

− kostka betonowa drobnowymiarowa – gr. 8 cm, 
− podsypka bazaltowa – gr. 3 cm, 
− podbudowa z mieszanki bazaltowej lub granitowej 0/31,5 mm – gr. 15 cm, 
− podbudowa z mieszanki bazaltowej lub granitowej 0/63 mm – gr. 15 cm, 
− w-wa odsączająco – odcinająca z pospółki 0/20 mm – gr. 15 cm. 

Ograniczenie nawierzchni stanowią krawężniki betonowe 100x30x15cm posadowione na ławie betonowej. 
Szczegóły montażu, posadowienia oraz zagospodarowania terenu pompowni oraz komór zasuw wykonać wg. PT 
wykonawczego. 
 

5.3.4. Pompownie przydomowe 

Ze względu na uwarunkowania terenowe dla sześciu niekorzystnie usytuowanych posesji przyjęto zastosowanie 
prefabrykowanej, jednopompowej pompowni zbiornikowej, wyposażonej w zatapialną pompę do ścieków z 
automatyczną pracą sterowaną poziomami ścieków. Należy stosować pompy wyposażone w wirnik z nożem tnącym oraz 
z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym wału lub pompy wyporowe śrubowo-ślimakowe. 

Przepompownię przydomową zaprojektowano jako całkowicie podziemną, wykonaną w formie prefabrykowanej, 
żelbetowej studni o średnicy wewnętrznej Dw=1000mm i wysokości całkowitej h=2670mm z włazem żeliwnym ∅600m 
kl. B do 125kN oraz z wykonanymi króćcami wlotowymi i wylotowymi, wyposażoną w: 

− pompę zatapialną do ścieków, z wbudowanym silnikiem elektrycznym trójfazowym, wyposażoną w wirnik z 
nożem tnącym, zainstalowaną na poziomie mokrym, z prowadnicami i stopą sprzęgającą do automatycznego 
łączenia pompy z rurociągiem tłocznym, o następujących minimalnych hydraulicznych parametrach pracy 
oraz zakresie dopuszczalnej mocy nominalnej silnika pompy: 

− wydajność jednej pompy Q - 2,0 l/s 
− wysokość podnoszenia H - 10,8 m 
− moc silnika 1 pompy  - 1,0 ÷ 1,5 kW 

− wewnętrzną instalację tłoczną wykonaną z rur i kształtek ze stali nierdzewnej DN50, wyposażoną w armaturę 
odcinającą i zwrotną tzn. zawór odcinający i zawór zwrotny DN50; 

− panel zasilająco-sterowniczy (szafkę sterowniczą) do zabudowy zewnętrznej, automatycznie sterujący pracą 
pompy poprzez czujniki pływakowe. 

Pompy mocowane będą na stopach fundamentowych wyposażonych w kołnierze samosprzęgające, opuszczane i 
podnoszone przy pomocy prowadnic rurowych i łańcucha. 
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Wyposażenie pompowni (prowadnice, drabina, łańcuchy  itp,) wykonane będą ze stali kwasoodpornej. Armatura z żeliwa 
szarego powinna być trwale pokryta farbą epoksydową odporną na działanie ścieków. Zbiorniki wszystkich pompowni 
posiadać będą naturalną wentylację grawitacyjną wykonaną z rur PVC Ø110mm. Projektowane pompownie nie 
wymagają stałej obsługi i pracować będą w układzie automatycznym, sterowanym w zależności od poziomu ścieków. 
 

Zasilanie poszczególnych pompowni odbywać się będzie z wewnętrznej instalacji elektrycznej właściciela posesji 
poprzez złącze kablowe usytuowane przy pompowni lub budynku. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
 

6.2. Wymagania szczególne 

6.2.1. Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami rysunków 
i odpowiednich aprobat i norm materiałowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. 

6.2.2. 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, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997 oraz w 
Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych 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 zbiorników - próba zgodna z PN-B-10702. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 
− kpl - studnie włazowe, studnie niewłazowe, studnie rozprężne, studnie obsługowe rurociągów tłocznych, 

przepompownie, zbiorniki oraz kompletne zagospodarowanie terenów pompowni. 
 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w 
Przedmiarze 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. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" punkt 8. 
 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W przypadku wystąpienie robót zanikających lub ulegających zakryciu odbiór zostanie dokonany zgodnie z punktem 8.1 
ST-00 „Wymagania ogólne". Sposób wykonania i zakres czynności sprawdzających będzie identyczny jak dla punktu 8.2 
ST. 

 

8.2.  Odbiory częściowe 

Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w punkcie 8.2 ST-00 „Wymagania ogólne". Odbiory techniczne 
częściowe obiektów sieciowych kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej będą zgodne z PN-EN 1610 oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 7 niniejszego ST-00 „Wymagania ogólne", 

 

8.3.  Próby Końcowe 

Sposób wykonania i zakres czynności sprawdzających podczas prób końcowych sieci kanalizacyjnych i rurociągów 
tłocznych powinien być zgodny z PN-EN 1610 oraz punktem 8.3 niniejszego ST-00 „Wymagania ogólne". 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00, „Wymagania ogólne". 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST, Płatność należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena jednostkowa 
wykonanych robót obejmuje m.in. koszty: 

− zakupu, załadunku, transportu, rozładunku na Placu Budowy i składowania wszystkich materiałów w tym 
materiałów pomocniczych, 

− prac pomiarowych i przygotowawczych, 
− koszty wykonania wszelkich robót ziemnych (w szczególności: zdjęcie humusu, wykonanie wykopu, zasypanie 

wykopu z zagęszczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami określonymi w punkcie 9.3 ST-01 
„Przygotowanie terenu i roboty ziemne", 

− wszelkich robót tymczasowych i zabezpieczających niezbędnych do wykonania Robót zgodnie z Kontraktem, 
w tym m.in.: 

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, 
- wykonanie komór przewiertowych, 
- koszty prac pomocniczych związanych z wykonaniem przewiertów, 
- wykonanie kładek dla pieszych, 
- montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, 
- ewentualna przebudowa kolidującego uzbrojenia, 

− dostawę i montaż rur osłonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych i 
przewodów gazowych, 

− wykonania wszelkich prac montażowych związanych z posadowieniem, montażem i wyposażeniem obiektów 
sieciowych, w tym m.in.: 

- wykonanie podłoża (wymiana podłoża lub/i wzmocnienie podłoża, podsypka, itp,) 
- wykonanie fundamentów 
- montaż/wznoszenie obiektów zgodnie z wymaganiami określonymi w ST i Dokumentacji Projektowej 
- wykonanie obsypki i zasypki wstępnej, 
- dostarczenie i montaż armatury i wyposażenia, 
- wykonanie instalacji elektrycznych i AKP zgodnie z właściwą ST (pompownie) 
- ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół obiektów zgodnie z wytycznymi ST i Dokumentacji 

Projektowej, 
− wykonanie wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją i wymaganiami 

Inżyniera Kontraktu, 
− uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, 
− wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
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10.  Dokumenty związane 

10.1. Normy 
PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki Kanalizacyjne 
PN-B-10702 Zbiorniki, Wymagania i badania. 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i 
Żelbetowe. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kołowego, Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu – Wymagania, znakowanie, badania i 
ocena zgodności. 
PN-EN 295-4:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Wymagania dotyczące 
specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych. 
PN-EN 598:2000 Rury, kształtki, i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków, 
Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociągowa, Wymagania użytkowe i badania sprawdzające, Część 1: Wymagania ogólne. 
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 -4:2002 Armatura wodociągowa, Wymagania użytkowe i badania sprawdzające, Część 4: Zawory 
napowietrzająco-odpowietrzające. 
PN-EN 206-1 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność. 
PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję Gatunki. 
PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo, żeliwo sferoidalne. 
PN-EN 10216-5:2005 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych, Warunki techniczne dostawy, Część 5: Rury ze 
stali odpornych na korozję. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania próbek gruntu. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe. 
PN–86/B-02480 Grunty budowlane, Określenia, symbole, podział i opis gruntów oraz inne obowiązujące PN. 

10.2. Inne 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej. 
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”, wrzesień 2001r. 
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpień 2003r. 
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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”. 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

1.2.1. Informacje ogólne 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z budową 
dróg i odtworzeniem nawierzchni drogowych (CPV-45230000-8). 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej powoduje konieczność naruszenia części nawierzchni istniejących ulic. Zaprojektowano 
ułożenie kanalizacji w wykopach wąsko przestrzennych. W przypadku naruszenia jezdni asfaltowych przewidziano ich 
rozbiórkę poprzez wykonanie nacięć nawierzchni jezdni, usunięcie istniejącej nawierzchni i warstw konstrukcyjnych, 
a następnie odtworzenie konstrukcji nawierzchni z zachowaniem warunków określonych w dokumentacji projektowej, 
przedmiarach robót i niniejszej Specyfikacji.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych w zakresie odtworzenia 
nawierzchni drogowych i obejmują wykonanie: 
- warstwy odsączającej z piasku 0-2mm  
- warstwy dolna podbudowy z kruszywa kamiennego bazaltowego, 
- warstwy górnej podbudowy z kruszywa kamiennego bazaltowego, 
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej w ilości 3,5 kg/m2, 
- odtworzenie nawierzchni asfaltowej po robotach kanalizacyjnych: 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (mieszanka mineralno-asfaltowa) 0/16 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (mieszanka mineralno-asfaltowa) 0/12,8 
- warstwa ścieralna z SMA (na szerokości pasa drogi wojewódzkiej) 

- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych – 0,50 kg/m2, 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 
- odbudowy nawierzchni betonowej, 
- ułożenie krawężników na ławie betonowej, 
- odbudowy nawierzchni chodników z płytek 50x50 oraz z kostki betonowej, 
- zagospodarowanie terenu pompowni wraz z dojazdami PJ-1 i PJ-3, 
- utwardzenie dojazdów destruktem asfaltowym. 

Grubości poszczególnych warstw oraz ich parametry w zakresie rodzaju i uziarnienia powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową oraz warunkami odtworzenia pasa drogowego wydanymi przez właściwego zarządcę drogi. 
 

1.2.2. Warunki odtworzenia drogi wojewódzkiej nr 423 
Warunki odtworzenia drogi wojewódzkiej nr 423 winny być zgodne z decyzją Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Opolu nr ZDW-Wd-pu-4036/16/3/2011 z dnia 23.08.2011r. 

� odbudowę (ułożenie) nowej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi wojewódzkiej z mieszanki SMA na całej 
szerokości pasa jezdni, na którym będą prowadzone roboty; 

� w miejscach przekopów kanalizacyjnych zastosowanie konstrukcji jezdni jak dla kategorii ruchu KR4; 
� odbudowę chodników wraz ze zjazdami z materiału nowego; 
� odtworzenie i zabezpieczenie rowów przydrożnych; 
� wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku prowadzonych robót. 

Przed rozpoczęciem prac w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 423 należy opracować i przedłożyć zarządcy drogi do 
uzgodnienia dokumentację projektową obejmującą projekt kanalizacji deszczowej oraz projekt odtworzenia i zabezpieczenia 
rowów przydrożnych. 
Projekt kanalizacji deszczowej winien zostać opracowany z uwzględnieniem lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej 
oraz istniejącego uzbrojenia podziemnego i w miejscach ewentualnych kolizji kanalizacji deszczowej z kanalizacją sanitarną 
lub pozostałym uzbrojeniem terenu należy wykonać kanalizację deszczową w sposób nie powodujący kolizji z innymi 
sieciami. W związku z powyższym dopuszcza się również możliwość wprowadzenia stosowanych zmian w projekcie 
kanalizacji sanitarnej zaakceptowanych przez Inwestora, Inżyniera i Projektanta oraz wykonanie projektu przebudowy 
kolidującego istniejącego uzbrojenia podziemnego lub naziemnego uzgodnionego z właściwym zarządcą. 
Przedmiotową dokumentację projektowa należy przedstawić do uzgodnienia w ZDW w Opolu. W ramach opracowania 
przedmiotowego projektu należy uzyskać prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz wszelkie 
stosowne uzgodnienia, pozwolenia i decyzje, w tym również pozwolenie na budowę. 
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1.2.3. Warunki odtworzenia drogi powiatowej nr 1434 O 
Warunki odtworzenia drogi powiatowej nr 1443 O winny być zgodne z decyzją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 
w Krapkowicach nr PZD.673.16.2011 z dnia 17.05.2011r. Przyjęto następujące warunki odtworzenia nawierzchni: 

� drogi o nawierzchni bitumicznej: 
- warstwa odsączająca z piasku 0-2mm o grubości po zagęszczeniu 15cm 
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego bazaltowego o grubości po zagęszczeniu 20 cm i 

uziarnieniu 31,5-63 mm, 
- warstwa górna podbudowy z kruszywa kamiennego bazaltowego o grubości po zagęszczeniu 10 cm i 

uziarnieniu 0-31,5 mm, 
- skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 3,5kg/m2, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (mieszanka mineralno-asfaltowa) o grubości po zagęszczeniu 

6 cm, 
- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (mieszanka mineralno-asfaltowa) o grubości po zagęszczeniu 

4cm: 
- przy uszkodzeniach do 20% szerokości jezdni odtworzyć warstwę ścieralną na szerokości 

połowy jezdni na której prowadzone będą roboty, 
- przy uszkodzeniach powyżej 20% szerokości jezdni odtworzyć warstwę ścieralną na całej 

szerokości jezdni na której prowadzone będą roboty. 
� w przypadku, gdy pozostaje część nienaruszonego asfaltu przy brzegach jezdni o szerokości mniejszej niż 0.5m 

powinno się uwzględnić także wymianę tych części asfaltu, 
� należy także odbudować naruszone krawężniki i chodniki, a uszkodzone elementy wymienić na nowe, 
� na całej długości prowadzonych robót należy utwardzić pobocze np. materiałem kamiennym; 
� rzędne posadowienia włazów urządzeń i studni należy dostosować do rzędnej nawierzchni terenu; 
� poszczególne etapy robót wraz z wynikami badań wskaźnika zagęszczenia winny być zgłoszone do odbioru w 

Powiatowym Zarządzie Dróg i odebrane przez przedstawiciela Zarządcy drogi, co będzie podstawą do 
protokólarnego przekazania pasa drogowego po ich zakończeniu. 

 

1.2.4. Warunki odtworzenia dróg gminnych 
Warunki odtworzenia dróg gminnych winny być zgodne m.in. z decyzją Burmistrza Zdzieszowic nr IN.7230.30.2011.SK z 
dnia 26.05.2011r. na ułożenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg gminnych i pismem nr GNR.6852.6.2011 z dnia 
30.09.2011r. oraz poniższymi warunkami: 

� drogi o nawierzchni bitumicznej: 
- warstwa odsączająca z piasku 0-2mm o grubości po zagęszczeniu 15cm 
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego bazaltowego o grubości po zagęszczeniu 20 cm 

i uziarnieniu 31,5-63 mm, 
- warstwa górna podbudowy z kruszywa kamiennego bazaltowego o grubości po zagęszczeniu 8 cm 

i uziarnieniu 4-20 mm, 
- skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 3,5kg/m2, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (mieszanka mineralno-asfaltowa) o grubość po zagęszczeniu 

6 cm, 
- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (mieszanka mineralno-asfaltowa) o grubości po zagęszczeniu 

4cm, 
� drogi o nawierzchni utwardzonej odtworzyć w pasie prowadzonych robót z materiału nowego odpowiadającego 

rodzajem istniejącemu o grubości warstwy po zagęszczeniu min. 40cm, 
� drogę na działce nr 610 k.m.7 w celu zabezpieczenia przed rozmywaniem w obrębie włazów na całej długości 

prowadzonych robót na szerokości min. 3,0m należy wzmocnić tłuczniem kamiennym o grubości warstwy po 
zagęszczeniu min. 40cm, 

� w przypadku, gdy pozostaje część nienaruszonego asfaltu przy brzegach jezdni o szerokości mniejszej niż 0.5m 
powinno się uwzględnić także wymianę tych części asfaltu, 

� pozostałe nawierzchnie (trylinka, płyty drogowe, kostka granitowa) do ponownego zabudowania z częściowym 
odzyskiem materiału; 

� należy także odbudować naruszone krawężniki i chodniki, a uszkodzone elementy wymienić na nowe, 
� na całej długości prowadzonych robót należy utwardzić pobocze np. materiałem kamiennym; 
� rzędne posadowienia włazów urządzeń i studni należy dostosować do rzędnej nawierzchni terenu. 

 

1.3. Opis prac towarzyszących 
Prace towarzyszące opisano w STWiORB Wymagania Ogólne (ST-00), punkt 1.2. 

1.4. Informacje o terenie budowy 
Informacje o terenie budowy podano w STWiORB Wymagania Ogólne (ST-00), punkt 1.4. 
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1.5. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Dział Robót: 
45000000-7 Roboty budowlane. 

Grupa robót budowlanych: 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

Klasy robót budowlanych: 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

Kategorie robót budowlanych: 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w STWiORB ST-00 Wymagania Ogólne punkt 1.4., ponadto 
określenia stosowane w niniejszej Specyfikacji obejmują: 
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według wzoru: 

Is = Pd / Pds 
gdzie: pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3]. 

- Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, która stanowi fragment nośnej 
części drogowej. 

- Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 
- Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
- Pełzanie - jest to wolno postępujące trwałe odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym ciała stałego, gdy działa na nie 

stałe i ograniczone w wielkości obciążenie bez względu na czas jego trwania. 
- Moduł sztywności - jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia jednostkowego wywołanego 

przez to naprężenie w określonych warunkach badania (obciążenia, temperatury i czasu), wyrażone w MPa. 
- Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu - jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki materiału wzdłuż osi działania 

siły ściskającej do jej pierwotnego wymiaru w określonych warunkach badania (obciążenia, temperatury i czasu) wyrażone 
w procentach. 

- Moduł sztywności - jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia jednostkowego wywołanego 
przez to naprężenie w określonych warunkach badania (obciążenia, temperatury i czasu), wyrażony w MPa. 

- Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych 
- Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią klasą asfaltu, wytworzona w określony sposób, 

spełniająca określone wymagania. 
- Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lesze rozłożenie 

naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
- Podsypka - warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowo-piaskowej ułożona bezpośrednio na ławie. 
- Warstwa wyrównawcza - warstwa kruszywa łamanego lub żużla wielkopiecowego zmiennej grubości zgodnej z 

Dokumentacją Projektową, ułożona na istniejącej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowiąca podłoże dla podsypki. 
- Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej układana na warstwie wyrównawczej lub na podłożu 

gruntowym, służąca do ułożenia na niej prefabrykatów. 
- Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w 

inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowań tymczasowych 
(żółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elementy odblaskowe. 

- Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas użytkowania wynosi do 3 
miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

- Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 miesięcy. 
- Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grysu, piasku łamanego, piasku naturalnego, 

wypełniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilościowych, wytwarzana, układana i 
zagęszczana na gorąco. 

- Stabilizator - dodatek, np. polimer, włókna celulozowe, mineralne, zmniejszający spływ mastyksu z powierzchni grysów w 
gorącej mieszance mineralno-asfaltowej. 

- Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego przyczepności do 
kruszywa. 
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" punkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

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

2.2. Wymagania szczególne 

2.2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

Wymagania dla kruszywa 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa: 

- 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. 

Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023, 
dla których wymagania zostaną określone w ST. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, 
określonymi dla klasy co najmniej II dla podbudowy zasadniczej oraz dla klasy II i III dla podbudowy pomocniczej.  
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2. 
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji. 
 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:   

  
  
35 
40 
  
30 

  
  
50 
50 
  
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

  
2,0 
3,0 

  
3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19, % ubytku 
masy, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
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 i PN-B-11112, % ubytku masy, 
nie więcej niż: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

  
  
  
30 
nie bada się 

  
  
  
nie bada się 
nie bada się 

  

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej 

  
Lp. 

  
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa 
lub podbudowa 
zasadnicza 

  
Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia- 
    nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 

  
  
  
3 
4 

  
  
  
4 
5 

  b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 
    mniej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

  
  
75 

  
  
65 

  c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

  
15 

  
25 

  d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

  
15 

  
20 
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2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12, % m/m, 
nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

  
  
0,2 

  
  
0,3 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m, nie 
więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

  
  
40 
nie bada się 

  
  
45 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy  
wg PN-B-06714-26: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

  
  
 wzorcowa 

 

Woda 
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową. Dla pitnej wody wodociągowej wymagań nie określa się. 

Podsypka 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

− piaski, 
− żwir i mieszanka 

Materiały do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelność, określony zależnością        
D15
d85

≤ 5
 

 gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej, 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy 
warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalność, określony zależnością: 

U = d60
d10
≥ 5

 
gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 
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, 
dla klasy I i II. 

Materiał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112. 

Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw 
Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów na reprezentatywnych próbkach 
dla partii kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami. 
Partię stanowi składowany na bazie materiał w ilości niezbędnej do wykonania odcinka próbnego. Warunkiem dopuszczenia 
mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie są pozytywne wyniki 
badania nośności płytą VSS. Należy ustalić ilość wody niezbędnej do zagęszczenia. 
 

2.2.2. Czyszczenie i skropienie nawierzchni 

Materiałem stosowanymi przy skropieniu podbudów asfaltowych i warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek 
mineralno-asfaltowych jest asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa o właściwościach zgodnych z "Warunki 
techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99", IBDiM, Warszawa 1999.  

Tablica 3. Wymagania dla emulsji asfaltowej szybkorozpadowej do wykonania skropienia warstw nawierzchni 
 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania  

1 Zawartość asfaltu 58-62 

2 Lepkość wg Englera , ° E 3-15 

3 Jednorodność #0,063mm,% <10 

4 Jednorodność #0,16mm,% <0,25 

5 Sedymentacja % £ 5,0 

6 Przyczepność do kruszywa, % >85 

7 Indeks rozpadu, g/100g <90 
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2.2.3.  Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonu 

Materiały podstawowe stosowane w wykonawstwie nawierzchni asfaltowych podano w tablicy 4 wraz z odnośnymi 
przepisami, a inne powinny odpowiadać wymogom Aprobaty technicznej lub orzeczenia laboratoryjnego. 

 
Tablica 4. Materiały do nawierzchni asfaltowych 

Lp. Materiały Wymagania wg 

1 2 3 

1 Asfalt drogowy PN-EN 12591:2002 

2 Asfalt upłynniony PN-C-96173 :1974 

3 Wypełniacz PN-S-96504:1961 

4 Piasek PN-B-11113:2000 

5 Kruszywa łamane PN-B-11112:2000 

6 Żwir i mieszanka PN-B-11111:2000 

 
Tablica 5. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego  

w zależności od kategorii ruchu 
 

Lp. Rodzaj materiału  

 nr normy  

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996: 
a) z litego surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze) 

 
kl. I,II 1); gat.1 
kl. I,II 1); gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:2000 - 

3 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:2000 - 

4 Grys i żwir kruszony wg PN-S-96025: 2000 zał. G kl.I,II; gat.1,2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 - 

6 Destrukt wg PN-S-96025: 2000 -  2.1.1 

7 Wypełniacz mineralny: wg PN-S-96504:19612) 

a) pyły z odpylania w otaczarce 
b) popioły lotne  

 
2.1.1 

- 

8 Asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2002 35/50 

9 Polimeroasfalt drogowy  DE 30 A,B,C; DE80 A,B,C;  DP30, DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 
2) tylko wypełniacz wapienny 

 

Tablica 6. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w zależności od kategorii ruchu 

Lp. Rodzaj materiału  

 nr normy  

1 Kruszywo łamane granulowane      
a) ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) ze skał osadowych 
c)  z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)3 

PN-B-1112:1996: 
kl. I,II 1); gat.1jw2); 

kl. I;  gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe - 

3 Żwir i mieszanka PN-B-11111:1996 - 

4 Grys i żwir kruszony wg  PN-S-96025:2000 kl.I; gat.1 

5 Piasek wg  PN-B-11113:1996 - 

6 Destrukt wg PN-S-96025: 2000  2.1.1 

7 Wypełniacz mineralny: 
a) pyły z odpylania w otaczarce  popioły lotne  

PN-S-96504:1961 3) 

- 

8 Asfalt drogowy PN-EN 12591:2002 35/ 50 

9 Polimeroasfalt drogowy DE80 A,B,C, DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 
2) Tylko dolomity kl.I gat 1 w ilości do 50%(m/m) we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilości do 100%(m/m) we 

frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 
3) tylko wypełniacz wapienny 
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W niniejszym opracowaniu do wykonania warstwy wiążącej przyjęto beton asfaltowy o uziarnieniu 0+16 mm oraz 0+12,8 
mm na warstwę ścieralną. Mieszankę betonu asfaltowego należy produkować w wytwórni mas bitumicznych w odległości 
zapewniającej zachowanie przy układaniu właściwej temperatury mieszanek mineralno-asfaltowych. Minimalna i 
maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinny wynosić140-170°C. 

2.2.4.  Odtworzenie nawierzchni betonowej 

Nawierzchnia betonowa wykonywana będzie jako uzupełnienie i odtworzenie istniejącej nawierzchni betonowej, po ułożeniu 
projektowanej kanalizacji sanitarnej i zasypaniu wykopów z zagęszczeniem gruntu warstwami do uzyskania właściwego 
stopnia zagęszczenia. 
Z uwagi na niewielki zakres robót zakłada się wykonanie nawierzchni z betonu towarowego wykonanego w stacjonarnej 
wytwórni z zakupem i dostawą masy betonowej na miejsce wbudowania. Nawierzchnię należy wykonać z betonu 
Do wykonania nawierzchni  betonowych należy stosować beton spełniający wymagania: 

- klasa nie niższa niż B 30 , 
- nasiąkliwość nie większa niż 4,0%, 
- mrozoodporność nie niższa niż F 150, 
- ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3,5mm. 

Należy stosować beton posiadający aktualną Aprobatę Techniczną. Decyzję o zastosowaniu betonu podejmie Inżynier po 
akceptacji recepty i w razie konieczności  sprawdzeniu wyników badań laboratoryjnych, przeprowadzeniu inspekcji 
wytwórni oraz wykonaniu niezbędnych badań dodatkowych. 

2.2.5. Wykonanie krawężników 

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Krawężniki betonowe drogowe 15x30x100cm, typu trapezowego powinny spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/04. 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. 

Krawężniki betonowe 
Do wykonania robót należy użyć krawężnik drogowy prostokątny lub trapezowy, jednowarstwowy, gatunku I. Krawężniki 
winny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania podane w punkcie 2.1.4. 
Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i 
proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. W razie wystąpienia 
wątpliwości Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj 
badań. 

Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi kostki  
Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-EN-197-1 i z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania PN-B-06712, 

- 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i z piasku wg PN-B-06711. 

Materiały na ławę krawężnika z oporem 
Krawężniki powinny być posadowione na ławie z oporem wykonanej z betonu klasy B-15 według PN-B-06250. Do 
wykonywania betonu należy użyć: 

- cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1, 
- kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład 

mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalną zagęszczalność i 
urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody, 

- wody wg PN-B-32250, 
- można użyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadających aprobatę 

techniczną IBDiM. 

2.2.6. Wykonanie obrzeży betonowych 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 klasy B30. Dopuszcza się stosowanie obrzeży 
wibroprasowanych posiadających odpowiednią aprobatę IBDiM lub dowolną jednostką prawną wyznaczoną lub 
zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów do budowy dróg w Polsce. Beton 
klasy B30 użyty do produkcji w/w obrzeży powinien charakteryzować się: 

- nasiąkliwością poniżej 4% 
- ścieralnością na tarczy Boehmego 3-4 mm 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodną z normą PN-B-06250. 

Należy stosować obrzeża o szerokości 8 cm i wysokości 30 cm. Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i 
ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Betonowe obrzeża 
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chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać na paletach drewnianych lub z zastosowaniem przekładek drewnianych. 
 Materiałami stosowanymi są: 

- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
- beton B-15 o konsystencji plastycznej (K-1)odpowiadający wymaganiom PN-80/B-06250, 
- deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowań, 
- cement wg PN-EN-197-1, 
- piasek do zapraw wg PN-B -0671. 

2.2.7. Wykonanie nawierzchni chodników z płyt betonowych 

Chodnik z płyt betonowych  
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych należy stosować beton klasy B 25 i B 30.  
W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna (ścieralna) warstwa płyt powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
Należy stosować płyty posiadające Aprobatę Techniczną. Dopuszcza się stosowanie prefabrykatów nie posiadających 
Aprobaty, pod warunkiem spełniania wszystkich poniżej wymienionych wymagań. Decyzję o zastosowaniu takich 
prefabrykatów po sprawdzeniu wyników badań laboratoryjnych, przeprowadzeniu inspekcji wytwórni oraz wykonaniu 
niezbędnych badań dodatkowych, podejmie Inżynier. 
Wygląd zewnętrzny należy badać zgodnie z procedurą IBDiM PB-TW-01/96 lub dowolną jednostką prawną wyznaczoną lub 
zatwierdzoną do wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów do budowy dróg w Polsce. Kształt i wymiary należy 
badać zgodnie z procedurą IBDiM PB-TW-02/96 lub dowolną jednostką prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną do 
wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów do budowy dróg w Polsce. 

Składowanie 
Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłożu wyrównanym i 
odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian i gatunków. Płyty należy ustawiać na 
podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi 

Podsypka 
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711  
Piasek powinien posiadać cechę zagęszczalności, tj. wskaźnik różnoziarnistości U > 5. 

2.2.8. Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki  

Kostka kamienna 
W zależności od kształtów rozróżnia się trzy typy kostki: 

- regularną, 
- rzędową, 
- nieregularną. 

Rozróżnia się dwa rodzaje kostki regularnej: normalną i łącznikową. 
W zależności od jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy kostki: I, II. 
W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. 
W zależności od wymiaru zasadniczego - wysokości kostki, rozróżnia się następujące wielkości (cm): 

- kostka regularna i rzędowa - 12, 14, 16 i 18, 
Do ewentualnego wykonania nawierzchni zjazdów z kostki kamiennej zastosować należy kostkę rzędową lub regularną 
h=18 klasy I, gat. 1-2. 

Kostka betonowa 
Betonowa kostka brukowa powinna spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005 
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. Do wykonania nawierzchni chodników i zjazdów stosuje się kostkę brukową 
wibroprasowaną o grubości 80 mm zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Kolor zastosowanej kostki powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli nie został tam określony, powinien być uzgodniony z Inżynierem. Typ i 
kształt betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą:  

- długość  ± 2 mm, 
- szerokość  ± 3 mm,  
- grubość ± 3 mm. 

Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712  
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o 
frakcji od 0 do 4 mm. Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej 
nie może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 
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Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB Wymagania Ogólne w punkcie 3.  

3.2. Wymagania szczegółowe 

3.2.1. Wykonanie podbudowy i podłoża z gruntu stabilizowanego i kruszywa łamanego 

Do wykonania Robót należy stosować następujący sprzęt: 

Do robót ziemnych: 
- spycharki, 
- równiarki, 
- walce ogumione i stalowe wibracyjne, 
- zagęszczarki płytowe, 
- ubijaki mechaniczne. 

Do wykonania nawierzchni bitumicznych 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

- wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

- układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
- skrapiarka, 
- walce stalowe gładkie,  
- walce ogumione 
- szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
- samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

Do zagęszczania 
- walce ogumione, 
- walce statyczne i wibracyjne stalowe, 
- zagęszczarki płytowe, 
- ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 

3.2.2. Czyszczenie i skropienie warstw 

Do  skrapiania warstw nawierzchni należy stosować skrapiarki wyposażone w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające 
na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów: temperatury, ciśnienia, obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
prędkości poruszania się skrapiarki, ilości dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z 
tolerancją ±10 % w stosunku do ilości założonej. Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, 
aby było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania 
skrapiarki, które należy przedstawić Inżynierowi do aprobaty. 

3.2.3. Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonu 

Należy stosować następujący sprzęt: 
- Wytwórnia mieszanek mineralno-bitumicznych 
- Wytwórnia powinna być w pełni zautomatyzowana, z rejestrem komputerowym dającym możliwość kontroli w 

każdym etapie cyklu technologicznego, o wydajności co najmniej 100 ton na godzinę. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe powinny posiadać aktualne świadectwo uwierzytelnienia. 

- Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inżynierowi świadectwo dopuszczenia Wytwórni do ruchu wydane przez 
Inspekcję Sanitarną i władze ochrony środowiska. 

- Układarka mechaniczna o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni, z automatycznym sterowaniem, 
pozwalającym na ułożenie warstwy z założoną grubością i szerokością, podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego 
zagęszczania. 

- Walce stalowe gładkie z wibracją, średnie i ciężkie. Walce ogumione ciężkie 
- Cysterna na wodę. 
- Sprzęt drobny pomocniczy. 

3.2.4. Odtworzenie nawierzchni betonowej  

- Wytwórnia stacjonarna mieszanki betonowej 
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- Łaty wibracyjne 
- Drobny sprzęt pomocniczy 

3.2.5. Wykonanie krawężników 

Do wykonania Robót należy stosować następujący sprzęt: 
- wytwórnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania 

składników. 

3.2.6. Wykonanie obrzeży betonowych 

Obrzeża ustawia się ręcznie. Do wytworzenia zapraw stosuje się betoniarkę wolnospadową lub mieszarkę do zapraw. Do 
wytworzenia mieszanki betonowej używa się węzłów betoniarskich. Do cięcia obrzeży należy używać piły mechaniczne o 
napędzie elektrycznym lub spalinowym. 

3.2.7. Wykonanie nawierzchni i chodników 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania betonu i 
zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej oraz wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub 
mechanicznych.  
Układanie kostki brukowej może odbywać się: 

a) ręcznie - na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, 
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży 

4.  ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB Wymagania Ogólne ST-00, punkt 4. 

4.2. Wymagania szczegółowe 

4.2.1. Wykonanie podbudowy i podłoża z kruszywa łamanego 

Transport kruszywa 
Kruszywo może być dowożone dowolnymi środkami transportowymi gwarantującymi zabezpieczenie przed 
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.2. Czyszczenie i skropienie warstw 

Transport emulsji 
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami na komory o pojemności nie większej 
niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki 
przeznaczone do transportu powinny być czyste i nie zawierać resztek innych lepiszczy. Inne warunki powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Transport wody 
Transport wody powinien odbywać się w typowych czystych beczkowozach. 

4.2.3. Wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z asfaltobetonu 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe. 
W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. 
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 wyposażonej w system ogrzewczy. 
Skrzynie samochodów wywrotek muszą być dostosowane do współpracy z układarką w czasie rozładunku, kiedy układarka 
pcha przed sobą wywrotkę. 

4.2.4. Odtworzenie nawierzchni betonowej 

Do transportu mieszanki betonowej należy używać samochodów mieszarek – przy konsystencji betonu gęsto plastycznej  lub 
samochodów wywrotek do konsystencji wilgotnej – suchej. 
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4.2.5. Wykonanie krawężników 

Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych. Sposób ich załadunku 
na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z normą BN-88/6775- 
03/01. Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed 
wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. Transport cementu wg BN-88/6731-08. 

4.2.6. Wykonanie obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 70% założonej wytrzymałości gwarantowanej betonu. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający przed wpływami 
atmosferycznymi i rozsegregowaniem. 

4.2.7. Wykonanie nawierzchni i chodników 

Prefabrykaty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 70% wytrzymałości przynależnej swojej klasie. 
Prefabrykaty betonowe należy układać na środkach transportowych na paletach producenta. Palety powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu a górna ich warstwa nie powinna wystawać 
poza ściany środka transportu. 
Przy przewozie prefabrykatów wagonami kolejowymi sposób ładowania i zabezpieczania ich przed przesunięciem powinien 
być zgodny z przepisami o ładowaniu i wyładowaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej. Kamienne oraz 
betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi. Kostki w trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. Zalecane jest, aby palety z kostkami były transportowane środkiem transportu 
samochodowego wyposażonym w dźwig do rozładunku. 

5.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWiORB Wymagania Ogólne, punkt 5. 

5.2. Wymagania szczegółowe – roboty drogowe 

5.2.1.  Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  

Podłoże 
Warstwa podbudowy układana jest na zagęszczonym i wyprofilowanym podłożu gruntowym. Kontrola jakości wykonania 
podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej. W 
przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji usterki w wykonaniu podłoża należy usunąć. 

Przygotowanie kruszywa łamanego 
Przygotowanie kruszywa łamanego polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać ciągłość uziarnienia i zwilżenie  
do wilgotności optymalnej. 

Transport i rozściełanie kruszywa  
Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je przed wysychaniem i 
segregacją. 
Dopuszcza się wbudowanie projektowanej podbudowy w dwóch warstwach o grubościach uzgodnionych z Inżynierem.  
W takim wypadku podane w niniejszej ST wymagania dotyczą każdej z warstw technologicznych. 

Profilowanie 
Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych 
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą 
ciężkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki. 

Zagęszczenie 
Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, wibracyjnymi gładkimi. W ostatniej fazie zagęszczania należy 
sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami przy zachowaniu wilgotności 
optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. 
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Wymagania jakościowe dla podbudowy 
- Zgodność rzędnych niwelety z projektem 

Odchylenia rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać 1cm + 0 cm. 
Częstotliwość badań co 20m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m. 

- Równość podbudowy w przekroju podłużnym 
Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie z normą 
BN-68/8931-04, 4-metrową łatą, nie powinny przekraczać przy układaniu mechanicznym - 10 mm dla podbudowy 
zasadniczej - 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

- Zgodność spadku i równość podbudowy 
Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej. Różnice wartości 
wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczać wartości 
bezwzględnej spadku więcej niż o ±0,5 %. Odchylenia równości profilu poprzecznego mierzone łatą profilową z 
poziomicą, nie powinny przekraczać 12 mm. 

- Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem projektowanych 
odsadzek - czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leżących powyżej. Odchylenia szerokości, 
mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +10 cm, -5 cm w stosunku do Dokumentacji Projektowej. 

- Grubość warstwy podbudowy 
Grubość wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej nie powinna przekroczyć 
grubości projektowanej o więcej niż ±10 %. 
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubości mniejszej niż podana w Dokumentacji Projektowej. 

- Zagęszczanie podbudowy 
Zagęszczenie kontroluje się płytą VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia. 

- Nośność i zagęszczenie podbudowy 

a) nośność podbudowy po jej zagęszczeniu badana wg normy BN-64/8931-02 (badanie płytą VSS o 
średnicy 30 cm)  powinna odpowiadać warunkom podanym w tabeli 7. 

Tablica 7. Wymagania dla nośności warstwy podbudowy 

Podbudowa z kruszywa o wskaźniku 
nośności wnoś nie mniejszym niż 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa 
pierwsze obciążenie, E1 drugie obciążenie, E2 

120 100 180 
 

Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 
0,25 + 0,35 MPa. 
 

b) wskaźnik zagęszczenia Io mierzony płytą VSS zgodnie z zależnością: 

E

E

1

2
    ≤ 2,2. 

 

5.2.2. Wykonanie warstwy odsączającej 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 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 Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 
nie większych niż co 10 m. 

Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 
20cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może 
nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
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W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od 
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi 
lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. 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 wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i 
odcinającej podaje tablica 8. 
 
Tablica 8. 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 podłużna co 20 m na każdym 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 każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność kruszywa w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 

- Szerokość warstwy - szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości proj. o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
- Równość warstwy - nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 
metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
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- Spadki poprzeczne - spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

- Rzędne wysokościowe - różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

- Ukształtowanie osi w planie - oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

- Grubość warstwy - grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 
+1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 
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 wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

- Zagęszczenie warstwy - wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-
12 nie powinien być mniejszy od 1. 

- Jeżeli 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, 
nie powinna być większa od 2,2. 

- Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17.  
- Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.2.3. Czyszczenie i skropienie warstw 

Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie 
potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. Zanieczyszczenia 
stwardniałe nie dające się usunąć mechanicznie, należy usunąć ręcznie za pomocą dostosowanego sprzętu. Na terenach 
niezabudowanych bezpośrednio przed skropieniem, nawierzchnię można oczyścić sprężonym powietrzem. 

Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni 
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna być sucha. Skropienie można rozpocząć po akceptacji jej 
oczyszczenia przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi próbne skropienie w celu określenia 
optymalnych parametrów pracy skrapiarki, wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy 
przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptację Inżyniera. 
Skropienie należy wykonać równomiernie, w miejscach trudno dostępnych ręcznie przy użyciu węża z dyszą rozpryskową. 
Wykonane skropienie nawierzchni należy pozostawić przez okres niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji. W tym czasie 
po skropionej powierzchni nie może odbywać się jakikolwiek ruch kołowy. Do czasu układania warstwy z mieszanki 
mineralno- bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropioną powierzchnię, dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 
Skropienie warstwy niebitumicznej należy wykonać emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m2, a ułożenie następnej warstwy 
może nastąpić po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.  
Skropienie warstwy bitumicznej należy wykonać emulsją szybkorozpadową w ilości: 

- 0,4-0,5 kg/m2 dla powierzchni bitumicznych po frezowaniu i warstw podbudowy, 
- 0,1 -0,3 kglm2 dla powierzchni pomiędzy nowo układanymi warstwami wiążącą i ścieralną.  

Ułożenie następnej warstwy może nastąpić po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. Temperatura emulsji 
asfaltowej przy skrapianiu powinna mieścić się w przedziale 20 do 40°C. 

5.2.4.  Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonu 

Przygotowanie podłoża 
Podłożem dla układanej warstwy wiążącej jest ułożona warstwa podbudowy. Podłoże przed ułożeniem warstwy wiążącej 
zostanie oczyszczone i skropione asfaltową emulsją kationową szybkorozpadową. 

Kontrola jakości wykonanego podłoża  
Kontrola polega na sprawdzeniu: 

- spadków poprzecznych, pochyleń podłużnych nie rzadziej niż 100 m, 
- równości podłużnej w sposób ciągły - planografem, 
- ilości skropienia. 

 

Wbudowywanie mieszanki 

- Warunki ogólne 
Mieszanka betonu asfaltowego musi być wbudowywana mechanicznie, w sposób ciągły, bez przerw, układarką z 
włączoną wibracją. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające mieszankę powinny być podgrzane przed 
rozpoczęciem Robót. Roboty powinny odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych (sucho, 
temperatura otoczenia powyżej +5 °C). 
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- Układanie 
Szerokość robocza układarki powinna być zgodna z zaprojektowaną szerokością pasa. Układanie należy wykonać 
na odcinkach zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

- Zagęszczanie mieszanki 
Rozłożona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna być zagęszczana walcami stalowymi i ogumionymi. 

- Wykonanie złączy 
Połączenia z istniejącą nawierzchnią oraz łączenia działek roboczych należy smarować emulsją kationową 
szybkorozpadową. Krawędzie smarowane powinny być równo docięte. 

- Wymagania jakościowe dla wykonanej nawierzchni warstwy wiążącej  
- wskaźnik zagęszczenia min. 98%; 
- równość nawierzchni: dopuszczalne odchylenia ± 9 mm; 
- grubość warstwy: tolerancja ± 10 % grubości projektowanej; 
- szerokość warstwy: tolerancja ± 5cm; 
- niweleta: tolerancja ± 10 mm; 
- wolna przestrzeń w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 4,5% - 9%. 

- Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy wiążącej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Szerokość 
warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji 
nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej 
jednak niż 5 cm. 

- 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 %. 

- Dopuszczalne odchyłki nawierzchni warstwy ścieralnej 
- wskaźnik zagęszczenia min. 98%; 

- równość nawierzchni: dopuszczalne odchylenia ± 6 mm; 
- grubość warstwy: tolerancja ± 10 % grubości projektowanej; 
- szerokość warstwy: tolerancja ± 5cm; 
- niweleta: tolerancja ± 10 mm; 
- wolna przestrzeń w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 4,5% - 9%. 

5.2.5. Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu 

Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty 
Wykonawca przygotuje, w powiązaniu z uznanym niezależnym laboratorium, "receptę roboczą" dla mieszanki asfaltowej, 
która wymaga zgody Inżyniera. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

- doborze składników mieszanki, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe 
graniczne. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. 
Badanie koleinowania w koleinomierzu kołowym należy wykonać na próbkach pobranych z odcinka próbnego. 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniającej prawidłowe dozowanie 
składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Tolerancje 
dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ±2% 
w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach 
określonych w recepcie. 
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być podana przez producenta. 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia 
podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwę ścieralną nie powinny być większe od 9 mm. 
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Połączenie międzywarstwowe 
Przed ułożeniem warstwy ścieralnej, warstwa wiążąca będzie oczyszczona i skropiona emulsją asfaltową. 

Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 
5°C. Nie dopuszcza się układania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz 
silnego wiatru (V > 16 m/s). 

Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem 
grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety. 
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy 
powinien być zgodny z wymaganiami. Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej. równolegle lub prostopadle 
do krawędzi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 
Przy dużym zakresie tj > 5m2 do układania mieszanki mineralno-asfaltowej należy używać mechanicznej układarki mas 
bitumicznych oraz walców do zagęszczania warstw konstrukcyjnych. 
Przy małym zakresie robót typowym dla remontów cząstkowych tj. < 5m2 dopuszcza się ręczne rozkładanie mieszanek 
mineralno-bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek (użycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do 
zagęszczania warstw konstrukcyjnych podbudowy jak i rozłożonych mieszanek bitumicznych należy użyć lekkich walców 
wibracyjnych lub zagęszczarek płytowych. 

5.2.6. Odtworzenie nawierzchni betonowej 

Warunki przystąpienia do robót 
Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5oC i nie wyższa niż 25oC. 
Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co 
gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni.  
Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyżej 250C pod warunkiem, że 
temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 300C. W przypadkach koniecznych dopuszcza się wykonywanie 
nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza poniżej 50C pod warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, 
pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyżej 50C przez okres co najmniej 3 dni. 
Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 

 
Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza  podano w tablicy 9. 

 
Tablica 9. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej 

Temperatura powietrza 
tp, 

0C 
Temperatura układanej 

mieszanki betonowej tb, 
oC Uwagi 

+ 5 < tp ≤ + 25 + 5 ≤ tb≤ + 30 dopuszcza się prowadzenie robót 
+ 25 < tp < + 30 tb ≤ + 30 stosowanie specjalnych zabiegów 

Przygotowanie podbudowy 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SST dla poszczególnych rodzajów 
podbudów. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w wytwórniach 
betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób zabezpieczający 
przed segregacją i wysychaniem. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej 
Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać się: 

- w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 
- w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 

Do zagęszczenia mieszanki betonowej należy stosować mechaniczne urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite 
zagęszczenie. Świeżo zagęszczonej nawierzchni betonowej należy nadać teksturę. Sposób nadania tekstury powinien być  
zaakceptowany przez Inżyniera. 
W opracowaniu zakłada  się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o nieregularnych 
kształtach powierzchni, po uzyskaniu  na to zgody Inżyniera. 

Pielęgnacja nawierzchni 
Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy stosować pielęgnację 
preparatem pielęgnacyjnym, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. 
Preparat pielęgnacyjny, posiadający aprobatę techniczną, należy nanieść możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania 
betonu. Ilość preparatu powinna być zgodna z ustaleniami SST. Preparatem pielęgnacyjnym należy również pokryć boczne 
powierzchnie płyt. 
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W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna być 
- mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego - dodatkowo pielęgnowana wodą. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu nawierzchni matami lub 
włókninami i spryskiwaniu wodą przez okres 7 do 10 dni. W przypadku  gdy temperatura powietrza jest powyżej 250 C 
pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni. 
Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni wymaga każdorazowej zgody Inżyniera. 

Wykonanie szczelin 
Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z dokumentacją projektową. W nawierzchni 
betonowej są stosowane następujące rodzaje szczelin: 

- szczeliny skurczowe pełne podłużne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane , 
- szczeliny skurczowe pozorne, 
- szczeliny rozszerzania podłużne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane, 
- szczeliny konstrukcyjne. 

Szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać na całej grubości płyty. Odstęp między szczelinami poprzecznymi nie 
powinien być większy niż 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać w bezpośrednim sąsiedztwie 
przepustów oraz między odcinkami betonowania, jeżeli przerwa w betonowaniu trwała dłużej niż jedną godzinę. 
Szczeliny skurczowe pozorne  należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi 
do głębokość 1/3 – 1/4 grubości płyty.  
Szczeliny konstrukcyjne należy wykonać na całej grubości płyty w miejscach połączeń nawierzchni betonowej z elementami 
infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne, korytka ściekowe itp.). 
Szczeliny rozszerzania należy wykonywać na pełną grubość płyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania pozwala na 
zwiększanie i zmniejszanie się wymiarów płyt. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 MPa.  
Orientacyjny czas rozpoczęcia nacinania szczelin w zależności od temperatury powietrza podano w tablicy 10. 

Tablica 10. Czas rozpoczęcia nacinania szczelin 

Średnia temperatura powietrza w 0 C 5 
od 5  
do 15 

od 15  
do 25 

od 25  
do 30 

Ilość godzin od ułożenia mieszanki do osiągnięcia przez beton 
wytrzymałości 10 MPa od 20  

do 30 
od 15  
do 20 

od 10  
do 15 

od 6 do 10 

 

Przy odtwarzaniu nawierzchni betonowej szczeliny należy zlokalizować w miejscach ich występowania przed rozbiórką 
nawierzchni 

Wypełnienie szczelin masami zalewowymi lub wkładkami 
Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje się masy zalewowe na zimno lub gorąco, lub wkładki 
uszczelniające posiadające aprobatę techniczną i zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń obcych, pozostałości 
po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. 
Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać przy bezdeszczowej, możliwie 
bezwietrznej pogodzie. 
Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem 
o szerokości ok. 1 m. 
Wypełnianie szczelin masą zalewową należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 

5.2.7. Wykonanie krawężników 

Koryto pod ławę należy wykonać o wymiarach umożliwiających ustawienie szalunku. Dno wykonanego wykopu powinno 
być wyrównane, z odpowiednim spadkiem podłużnym zgodnym z Rysunkiem i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia 
minimum 0,97.  

Wykonanie ławy betonowej i ustawienie krawężnika 
W wykonywanym wykopie pod ławę betonową i krawężnik należy, zgodnie z rzędnymi wysokościowymi i wymiarami w 
planie na podstawie Rysunku. Szalunki z desek grubości 25-32 mm, powinny być wykonane pod ławy i opory. Betonowanie 
ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-63B-06251. Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonywane co 
50 m i wypełniane materiałem zatwierdzonym przez Inżyniera. Na wykonanej ławie betonowej należy wykonać podsypkę 
cementowo-piaskową grub. 5 cm i przy sznurach ustawić krawężniki betonowe do wymaganych rzędnych wysokościowych. 
Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieć wytrzymałość po 7 dniach nie mniejszą niż 10 MPa, po 28 dniach nie 
mniejszą niż 14 MPa. 
Po ustawieniu krawężników założyć szalunki z desek i wykonać opór z betonu B-15. Wysokość oporu powinna wynosić 
10cm. 
Spoiny na złączach krawężników po dokładnym oczyszczeniu wypełnić zaprawą cementową , po czym zatrzeć na gładko 
powierzchnię styków. Szerokość spoin nie powinna być większa od 1 cm. Zaprawa cementowa powinna mieć wytrzymałość 
po 28 dniach nie mniejszą niż 20MPa. Co każde 50 m szczeliny powinny być wypełnione. 
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5.2.8. Wykonanie obrzeży betonowych 

Wykonanie koryta 
Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w 
planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Ława pod obrzeże 
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka piaskowa. 

Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Odcinki obrzeża 
znajdujące się po wewnętrznej stronie chodnika - między chodnikiem a pasem dzielącym, ustawia się jako wtopione, zgodnie 
z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem 
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm lub dystansu 
wynikającego z konstrukcji obrzeży. 

5.2.9. Wykonanie nawierzchni i chodników 

Koryto pod chodnik 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi 
chodnika oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla 
głębokości wykonanego koryta przy szerokości chodnika do 3 m wynoszą ± 1 cm przy szerokości chodnika powyżej 3 m 
wynoszą ± 2 cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. 

Podsypka 

Podsypka powinna być wykonana ze średnio lub gruboziarnistego piasku o wskaźniku różnoziarnistości U > 5 a jej grubość 
powinna wynosić 3-5 cm. 
Podsypka piaskowa powinna być tak ubita, aby nie było widocznych śladów poruszającego się urządzenia zagęszczającego. 

Obramowanie chodników 
Do obramowania chodników powinny być stosowane krawężniki oraz obrzeża.  

Układanie płyt chodnikowych 
Płyty chodnikowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się do 2 cm powyżej 
górnej krawędzi krawężnika. 
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio docięte należy układać w jednym 
poziomie: regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. 
Prefabrykaty chodnikowe użyte przy obudowie urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą 
cementowo-piaskową. 
Prefabrykaty na łukach powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów 
wykonanych z prefabrykatów odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkość trójkątów dostosować należy do 
szerokości chodnika i promieni łuku. 
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5 cm. Spoiny pomiędzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny być zamulone 
piaskiem na pełną grubość. W przypadku zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający PN-79/B-
06711. Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu. 

Układanie nawierzchni z kostki brukowej 
Przed ułożeniem nawierzchni z kostki zaleca się ustawić krawężniki i obrzeża. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie 
pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników i obrzeży.  
Następnie należy przystąpić do układania podsypki cementowo-piaskowej na podbudowie. Przygotowana podsypka powinna 
równomiernie rozścielona na zwilżonej podbudowie, wyprofilowana i wstępnie zagęszczona lekkimi walcami lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z 
kostek o 3 do 4m. 
Po rozłożeniu podsypki należy przystąpić do układania kostek brukowych. Kształt, wymiary, barwę kostek oraz układany 
wzór Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi do zaakceptowania. Układanie nawierzchni należy wykonywać w 
temperaturze otocznia nie niższej niż +5°C. Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o 
jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych 
powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu. Układanie mechaniczne należy wykonywać na dużych 
powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z 
wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być 
odpowiednio przygotowana przez producenta (ułożona odpowiednio na palecie). Układanie mechaniczne zawsze musi być 
wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę należy układać około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
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Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale 
wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach należy stosować elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W 
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń należy uzupełnić kostką ciętą, przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Po ułożeniu działki roboczej należy ubić nawierzchnię za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki 
uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
Po ułożeniu kostek i ich ubiciu spoiny należy wypełnić kruszywem drobnym (piaskiem). Piasek powinien zostać rozsypany 
na nawierzchni a następnie wmieciony w spoiny na sucho.  

5.3. Wymagania szczegółowe – dojazdy do pompowni 
Projektuje się budowę nowych zjazdów, dróg dojazdowych i terenów pompowni o nawierzchni z kostki betonowej o 
wymiarach 8×10×20. Na zjeździe, drodze dojazdowej i wokół terenu pompowni projektuje się krawężniki betonowe o 
wymiarach 15×30×100 na ławie betonowej z oporem ułożone na równi z projektowaną nawierzchnią (szczegół „A”). Na 
styku zjazdu z krawędzią drogi zastosować krawężniki najazdowe o wymiarach 15×22×100 na ławie betonowej z oporem, 
krawężnik należy wynieść 3 cm wyżej od istniejącej nawierzchni drogi.  
Teren pompowni należy ogrodzić. Zastosować bramę i ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem. Bramę należy 
wyposażyć w zamek patentowy. Przęsła ogrodzenia jak i wypełnienie bramy wykonać z systemowych paneli zgrzewanych, 
ocynkowanych i powleczonych PVC. 
Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta oraz nasypu pod nową konstrukcję zjazdu, drogi dojazdowej i terenu 
pompowni. Nadmiar urobku zostanie wywieziony na wysypisko lub zagospodarowany przez inwestora. Nasyp wykonać z 
gruntu niewysadzinowego dobrze zagęszczalnego.  

5.3.1. Wykonanie nasypów na dojeździe do przepompowni 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych. 
Zakres robót objętych niniejszą ST obejmuje wykonanie nasypów z gruntu kat. I-II z pozyskaniem i transportem urobku na 
nasyp oraz formowaniem i zagęszczeniem 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205 :1998 [4] 
tabela numer 1. 

Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze. 

Wycięcie stopni w zboczu 
Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia przed 
zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% ±1% i szerokości od 
1,0 do 2,5 m. 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża nasypu, do 
głębokości 0,5 m od powierzchni terenu.  
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4]. 

Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 
Jeżeli nasyp ma być budowany na gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być 
spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych według 
normy PN-02205:1998 [4]. 

Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w 
dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być 

wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 

używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 
stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej 
szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego 
sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na 
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 
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e) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości co 
najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 

f) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, należy wykonać z 
gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki 
poprzeczne 4% ±1% według poz. d). 

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może dopuścić 
czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem ze spadkiem 
górnej powierzchni około 4% ±1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, 
gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie 
powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

h) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu 
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z 
zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych 
powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

i) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, Jeżeli 
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej 
warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi.  

Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego 
dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu 
w kierunku jego osi. 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla 
każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5. Orientacyjne wartości, dotyczące 
grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano zgodnie z normą. 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 
a) w gruntach niespoistych ±2 % 
b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, -2 % 
c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2 %, -4 % 

 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia 
wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie 
porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy 
stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według 
BN-77/8931-12 [9]. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien na całej szerokości 
korpusu spełniać wymagania podane w normach. 
 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w normie. Do bieżącej kontroli 
zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie 
modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4]. 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
- eden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez 
Inżyniera wpisem w Dzienniku Budowy. 

5.3.2. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu i drogi dojazdowej i terenu pompowni: 

- kostka betonowa drobnowymiarowa – gr. 8 cm, 

-  podsypka bazaltowa – gr. 3 cm, 

-  podbudowa z mieszanki bazaltowej lub granitowej 0/31,5 mm – gr. 15 cm, 

-  podbudowa z mieszanki bazaltowej lub granitowej 0/63 mm – gr. 15 cm, 

-  w-wa odsączająco – odcinająca z pospółki 0/20 mm – gr. 15 cm. 
 

Konstrukcja pobocza: 

- zaklinowana mieszanka bazaltowa lub granitowa 0/31,5 mm – gr. 10 cm, 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w STWiORB Wymagania Ogólne punkt 6. Zagęszczenie 
należy kontrolować nie rzadziej niż dwa razy na działkę roboczą, nie mniej jednak niż 1 badanie na każde 500 m2 
powierzchni zagęszczonego nasypu. Bada się - wskaźnik zagęszczenia Is wg BN-77/8931-12, lub płytą VSS wg PN-S-02205. 
Wyniki kontroli zagęszczania Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów kontrolnych. Zagęszczenie i wtórny moduł 
odkształcenia powinny spełniać wymagania podane w niniejszej ST oraz dokumentach związanych, w podanej powyżej 
kolejności. 
Brak osiągnięcia wymaganych wskaźników powoduje konieczność spulchnienia warstwy miąższości, co najmniej 50 cm oraz 
ponownego jej zagęszczenia, bądź wymiany całej warstwy gruntu podlegającego odbiorowi. 

Sprawdzenie prawidłowości robót przygotowawczych 
Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni z destruktu pofrezowego 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

a) dokumentacją projektową w zakresie: grubości konstrukcji nawierzchni, szerokości, rzędnych wysokościowych i 
spadków poprzecznych, 

b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST. 
 

6.2. Wymagania szczególne 

6.2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

Kontrola jakości podbudowy w czasie budowy 
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana na każdej dziennej działce roboczej za pomocą 
analizy sitowej. Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-77/B-06714/17 Do kontroli należy pobierać co najmniej po dwie 
próbki z każdej dziennej działki roboczej. 
Kontrola nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy przeprowadzać co najmniej w dwóch przekrojach na 
każde 1000 m i w miejscach wątpliwych wskazanych przez Inżyniera. 
Kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy polega na bezpośrednim pomiarze w końcowej fazie zagęszczenia, co 
najmniej w dwóch miejscach na każdej dziennej działce roboczej. Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega 
na bezpośrednich pomiarach, przynajmniej w 5 miejscach dla całego odcinka.  
Kontrola pochyleń podłużnych, spadków poprzecznych oraz równości podbudowy. Zgodność z projektem profilu 
podłużnego sprawdza się przyrządem lub instrumentem niwelacyjnym. Równość w przekroju podłużnym sprawdza się 
przynajmniej w 5 miejscach dla całego odcinka. Sprawdzenie spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z 
poziomicą. Spadki poprzeczne i równość podbudowy sprawdza się co najmniej 10 razy na 1 km. 

6.2.2. Czyszczenie i skropienie warstw 

Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli emulsji, ilości rozłożonego lepiszcza, atesty 
producenta. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań Wykonawcy i oględzin warstwy. W przypadku 
stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania Robót poprawkowych. 

6.2.3. Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonu 

Badania w czasie dostaw materiałów 
Badania kontrolne należy przeprowadzać na reprezentatywnych próbkach. W przypadku stosowania grysów bazaltowych, 
należy dokonać dla każdej dostawy optycznej oceny występowania oznak zgorzeli. W przypadku najmniejszych podejrzeń 
należy wykonać badanie pod kątem występowania zgorzeli w bazaltach, nie rzadziej jednak niż 1000 ton. Dla asfaltów 
badania penetracji, temperatury mięknienia należy przeprowadzić dla każdej dostawy. 

Badania w czasie produkcji mieszanki betonu asfaltowego: 
 

Lp
. 

Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 próbka przy produkcji do 500 Mg 

 asfaltowej pobranej w wytwórni 2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
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4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 
5 Temperatura składników mieszanki mineralno-

asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy 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 
 
 

Badania w czasie układania nawierzchni 
Częstotliwość oraz zakres wymaganych badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje 
poniższa tablica. 
 

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 
Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 
Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
Rzędne wysokościowe warstwy co 20 m w osi jezdni i na krawędziach 
Ukształtowanie osi w planie 
Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 
Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
Wygląd warstwy ocena ciągła 
Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

Wolna przestrzeń w warstwie jw. 
 

Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni  z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +5cm. Szerokość 
warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, 
powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

6.2.4. Wykonanie nawierzchni bitumicznej  z asfaltobetonu 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S- 04001:1967. Wyniki powinny być 
zgodne z receptą laboratoryjną. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 
Dokładność pomiaru ± 2°C. 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, 
załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki 
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ±5 cm. 
Szerokość warstwy wiążącej niżej położonej, powinna być szersza z każdej strony o wartość ustaloną w Dokumentacji 
Projektowej. Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931 -04 nie 
powinny być większe niż 6 mm. 
Spadki poprzeczne warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 0,5%. Rzędne wysokościowe warstwy ścieralnej powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową, z tolerancją ±1 cm. Oś warstwy ścieralnej w planie powinna być zgodna z Dokumentacją 
Projektową, z tolerancją ±5 cm. Grubość warstwy ścieralnej powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ±10% 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Warstwa powinna być 
równo obcięta lub wyprofilowana oraz pokryta asfaltem. Wygląd warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinien mieć 
jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. Zagęszczenie i wolna przestrzeń 
w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej. 
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6.2.5. Odtworzenie nawierzchni betonowej 

Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni betonowej 

Równość nawierzchni: 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć planografem, wg BN-68/8931-04 [45].  

- Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać:6 mm.  
Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową.  

- Nierówności nie mogą przekraczać 5 mm. 

Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,2 %. 

Grubość nawierzchni 
Grubość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją od 0 do 0,5%. 

Sprawdzanie szczelin 
Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości min 10 cm. Rozmieszczenie szczelin i 
wypełnienie szczelin powinno być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją: rozmieszczenie ±5 cm., wypełnienie – 
poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm (menisk wklęsły). 

6.2.6. Wykonanie krawężników 

Kontrola w czasie wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli prowadzonych robót. Kontrola powinna obejmować: 

- wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
- prawidłowość przygotowania koryta, 
- prawidłowość ustawienia szalunków pod ławy betonowe (wysokościowo i w planie), 
- zagęszczenie betonu, 
- wymiary wykonanej ławy (pomiar w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy), 
- wysokość posadowienia krawężników (pomiar j.w.), 
- odchylenie linii krawężników w planie (pomiar j.w.), 
- dokładność wypełnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m), 
- równość górnej powierzchni krawężników, 

Dopuszczalne tolerancje wykonania robót  
Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania robót: 

- tolerancje wymiarów wykonanej ławy mogą wynosić dla wysokości ± 10%, a dla szerokości ± 20% wymiaru 
projektowanego, 

- odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może wynosić ± 1 cm, 
- odchylenie linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić ± 1 cm, 
- spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość, 
- prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i łatą 3 nie powinien być większy od 0,5cm. 

Sprawdzenie cech zewnętrznych: 
- oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzenie wymiarów. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe : 
- wysokości + 1 cm 
- szerokości + 0,3cm, 
- sprawdzenie równości powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy BN-66/6775-01 
- sprawdzenie kątów - wg normy j w, 
- sprawdzenie szczerb i uszkodzeń - wg normy jw, 
- wizualne sprawdzenie faktury. 

Badania laboratoryjne: 
Wykonawca wykona na żądanie Inżyniera przy braku Deklaracji Zgodności poniższe badania: 

- badanie wytrzymałości betonu z którego zostały wyprodukowane krawężniki wg PN-84/B-04110, dostarcza 
wytwórnia krawężników 

- Badanie nasiąkliwości wg PN-85/B-04101. 
- Badanie odporności na zamrażanie wg PN-85/B-04102. 
- Badanie ścieralności na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111. 
- Badanie wytrzymałości na uderzenie wg PN-67/B-04115 
- badania wytrzymałości na ściskanie na wyciętych z gotowego elementu próbkach sześciennych o minimalnym 

wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - 1 raz przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych 
- badania nasiąkliwości betonu na próbkach o nieregularnym kształcie wyciętych z gotowego elementu wg PN-

06250 - 1 raz przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych, 
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- badania odporności betonu na działanie mrozu wg PN-B-06250 i w przypadkach wątpliwych, 
- badania ścieralności betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1 raz przed przystąpieniem do robót i w 

przypadkach wątpliwych, 
Wykonywane badania, pomiary, Deklaracje Zgodności i orzeczenia laboratoryjne o materiałach winny być przez 
Wykonawcę rejestrowane i gromadzone celem przedstawienia Inżynierowi w trakcie odbiorów, bądź na jego życzenie. 

6.2.7. Wykonanie obrzeży betonowych 

Badania przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 
dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach. 

Badania w czasie Robót 
W czasie Robót należy sprawdzać wykonanie: 

- koryta pod ławę, 
- ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość. 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane koryto, 
- wykonana ława pod obrzeże. 

6.2.8. Wykonanie nawierzchni i chodników 

Kontrola przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu środków transportu, 
zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 

Kontrola w czasie wykonywania Robót 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich asortymentów Robót, 
składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją 
Projektową. Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z 
wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 

Kontrola po wykonaniu Robót 
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 

- konstrukcję chodnika, 
- konstrukcję podbudowy, 
- równość nawierzchni, 
- profil podłużny, 
- profil poprzeczny, 
- równoległość spoin, 
- szerokość i wypełnianie spoin. 

Przeprowadzenie badań 
Ustalenie jakości materiałów dokonuje się przez pełne sprawdzenie wyników badań laboratoryjnych prefabrykatów 
betonowych oraz pozostałych materiałów użytych do budowy chodnika. Piasek użyty do wykonania podsypki powinien 
odpowiadać PN-79/B-06711. Piasek użyty na podsypkę może zawierać domieszkę gliny w ilości nie przekraczającej 5%. 
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 300m2 chodnika z płyt 
betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika. 
Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać 1 cm. 
Sprawdzenie podsypki przeprowadzać należy tak jak sprawdzenie konstrukcji chodnika. Dopuszczalne odchylenia w 
podbudowie wynoszą: 
- dla grubości ± 10%, 
- dla szerokości ± 5 cm, 
- dla spadku poprzecznego ± 0,5%, 
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Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy łatą co najmniej raz na każde 150 - 300 m2 ułożonego chodnika w 
miejscach wątpliwych, lecz nie rzadziej niż co 50 m. 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzić należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, 
jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 2 cm. Sprawdzenie 
profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150-300 m2 chodnika i w 
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0,3%. 
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z 
podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm. 
Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie wypełnienia na długości około 10 cm w trzech 
dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zamierzenie ich szerokości oraz głębokości wypełnienia. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w punkcie STWiORB Wymagania Ogólne punkt 7. Roboty objęte niniejszą 
specyfikacją obmierza się w następujących jednostkach: 
- m2 - powierzchnie wykonanych nawierzchni drogowych wraz z kompletną konstrukcją, powierzchnie chodników,  

powierzchnie zahumusowane wraz z obsianiem trawą 
- m - ułożenie krawężników  i obrzeży. 

Roboty obejmujące wykonanie nawierzchni, obrzeży i dojazdów do pompowni ujęto w komplecie zagospodarowania 
przepompowni uwzględnionym w ST-05 i nie są rozliczane oddzielnymi pozycjami. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu podano w STWiORB Wymagania 
Ogólne punkt 8. 
Ogólne wymagania w zakresie odbiorów (Inspekcji) robót zanikających i ulegających zakryciu podano w STWiORB 
Wymagania Ogólne (ST-00), punkt 8.1. Odbiory techniczne częściowe (Inspekcje) robót zanikających i ulegających zakryciu 
powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej ST i przepisów w niej przywołanych. 
 

Uwaga: 
W cenie jednostkowej rozbiórki i odtworzenia nawierzchni bitumicznej należy uwzględnić zwiększoną powierzchnię 
warstwy ścieralnej oraz frezowanie nawierzchni, jako zakładki technologiczne w miejscach połączeń. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w punkcie STWiORB Wymagania Ogólne (ST-00), pkt 9. Ogólny 
zakres cen jednostkowych podano w punkcie STWiORB Wymagania Ogólne (ST-00), punkt 9. Ponadto w cenach 
jednostkowych należy odpowiednio uwzględnić min. następujące koszty: 

Roboty drogowe 
- Wykonanie nawierzchni drogowej wraz podbudową - podstawą płatności jest cena jednostkowa za metr kwadratowy 

(m2) wykonanej i odebranej nawierzchni zgodnie z obmiarem i odbiorem.  

Cena jednostkowa obejmuje: 
- przeprowadzenie badań laboratoryjnych stosowanych materiałów i opracowanie recepty na mieszankę, 
- wykonanie odcinków próbnych w niezbędnej ilości, ich ewentualna rozbiórka, odwiezienie materiału,  koszty 

utylizacji i uzupełnienie materiału, 
- dostarczenie wszystkich materiałów 
- dostarczenie składników mieszanek i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty, 
- transport mieszanki na budowę, 
- rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni, zgodnie z 

zaprojektowanymi grubościami, niweletą i spadkami poprzecznymi 
- zagęszczenie i obcięcie krawędzi, 

- wykonanie warstw wiążących i  skropienia międzywarstwowego 
- pielęgnacja wykonanych warstw, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wykonanych warstw, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
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- oznakowanie Robót i jego utrzymanie 
- usunięcie odpadów, odwóz na wysypisko wraz z kosztami składowania i utylizacji oraz uzyskanie wskazań 

odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpadów 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót wymienionych w niniejszej Specyfikacji 
- ułożenie krawężników i obrzeży. 

10. DOKUMENTY ZWI ĄZANE 

10.1. Normy 
PN –EN 1426:2001 Asfalt i produkty naftowe. Oznaczanie penetracji 
PN-EN 12951 Asfalty i produkty asfaltowe – Bitumy do układania – Specyfikacja. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-EN-197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego  użytku. 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek - Badanie 
wskaźnika piaskowego 27. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny 
PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych 
PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 
PN-S-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 
PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie 
płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych 
BN-73/8931-10 Drogi samochodowe Oznaczanie wskaźnika aktywności pucolanowej popiołów lotnych z węgla kamiennego 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi popiołami lotnymi. 
PN-C-04024:1991 Ropa  naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. 
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania. 
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości planografem i łatą. 
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Bitumy do układania – Specyfikacja 
BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
BN-80/6775-03/0l Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Prefabrykaty budowlane z betonu. 
Wspólne wymagania i badania. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
BN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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BN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-EN-197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe. 
PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego 
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
PN-H-82200 Cynk 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
PN-H-9301U Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania 
PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin 
zewnętrznych 
BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i 
żeliwnych. Wymagania i badania 
BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i pręty z żeliw wysokochromowych do napawania 

10.2. Inne 
Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone przez GDDP do stosowania 
pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 
Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, IBDiM - 1999. 
IBDiM – 1997 Nowy katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, 
Instrukcja CZDP 1980 Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego 
Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 
1999 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 2003 
Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001. 
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). 
Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 
marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz.120) 
Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria "1" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, 
Warszawa,1997. 
OST D-04.02.01. Warstwy odsączające i odcinające G.D.D.K. Warszawa 2001. 
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986 
Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 2001). Informacje, instrukcje - zeszyt 62, IBDiM, 
Warszawa, 2001 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 
1999 
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 65, IBDiM, 
Warszawa, 2003. 
Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001. 
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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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczą prowadzenia prac 
przy realizacji robót elektrycznych i AKPiA: zasilania i instalacji elektrycznych oraz sterowania przepompowni ścieków. 

1.4. Nazwy i kody CPV 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 2151/2003 z dnia 16 
grudnia 2003r: 

Dział Robót: 
45000000-7 Roboty budowlane. 

Grupa robót budowlanych: 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

Klasy robót budowlanych: 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

Kategorie robót budowlanych: 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą Ustawą - Prawo budowlane i przepisami techniczno-
budowlanymi. 

Ponadto definiuje się następująco poniższe skróty: 
 

- AKP - Aparatura kontrolno-pomiarowa 
- AKPiA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 
- WLZ - Wewnętrzna linia zasilająca 
- MSR - Miejska Sieć Rozdzielcza 
- NN - niskie napięcie 
- RE - Rejon Energetyczny 
- SMOiS - System Monitoringu Obiektów i Sterowania. 

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00 - „Wymagania ogólne". 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone w punkcie 2 Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 - „Wymagania ogólne". 

2.2. Zasilanie pompowni PJ-1 i PJ-3 
Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez Rejon Energetyczny Strzelce Opolskie zasilanie 
wszystkich pompowni odbywało się będzie z istn. linii napowietrznych n/n. Granicą stron będą zaciski prądowe na istn. 
słupach linii napowietrznych w kierunku kabla zasilającego.  
Przy słupie energetycznym linii napowietrznej posadowić szafkę złączowo-pomiarową z materiałów izolacyjnych odpornych 
na promieniowanie UV. Projektowane złącze kablowe wolnostojące należy wyposażyć zgodnie ze schematem ideowym w 
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podstawy bezpiecznikowe mocy, zabezpieczenie przelicznikowe 25A i tablicę licznikową energii elektrycznej. 
Zabezpieczenie przedlicznikowe i tablicę licznikową energii elektrycznej przystosować do plombowania. 
Do pomiaru energii elektrycznej zaprojektowano zgodnie z TWP licznik 3-fazowy energii czynnej C52 , 230/400V, 10/40A. 
Dla zrealizowania zasilania należy od słupa istniejącej linii n.n do projektowanego złącza kablowego ułożyć odcinek linii 
kablowej typu YAKXS 4 x 35 mm2. W miejscu zejścia linii kablowej ze słupa do projektowanego złącza kablowego należy 
na tym słupie zabudować komplet trzech odgromników zaworowych o napięciu roboczym 440 V i znamionowym prądzie 
wyładowczym 5 kA. 
Pomiędzy projektowaną szafką złączowo-pomiarową a szafką rozdzielczą RR posadowioną obok szafki sterownicznej 
przepompowni ścieków należy ułożyć odcinek linii kablowej typu YKY 5x10 mm2. 
W szafie zabudowano przełącznik zasilania rezerwowego i gniazdo 32A do podłączenia agregatu prądotwórczego (agregat w 
posiadaniu inwestora). Ponadto szafkę wyposażono w odgromniki przeciwprzepięciowe klasy B+C/4 (klasa 1+2) oraz 
ochronę przeciwporażeniową w postaci wyłączników różnicowo-prądowych. Szafka posiada własne oświetlenie i gniazdo 
wtyczkowe potrzeb własnych. Z szafki wyprowadzony jest kabel YKY 5*10mm2 (dotyczy wszystkich trzech przepompowni) 
zasilający szafkę sterowniczą dostarczaną wraz z dostawą pompowni. 

2.3. Szafa sterownicza 
Obudowa szafy sterowniczej: 

• wykonana z tworzywa sztucznego 
• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane kontrolki: 

- poprawności zasilania, 
- awarii ogólnej, awarii pompy nr 1,  
- awarii pompy nr 2,  
- pracy pompy nr 1,  
- pracy pompy nr 2;  
- wyłącznik główny zasilania,  
- przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); 
- przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; 
- stacyjka z kluczem 

•  o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 
• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 
• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 
• posadzona na cokole plastikowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od 

czujników  pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej. 
 

Przewidziano również następujące urządzenia: 
• panel operatorski przenośny, który nie jest instalowany na stałe 
• panel operatorski (osobny lub zintegrowany ze sterownikiem) minimum 2 x 16 znaków 
• moduł telemetryczny GSM/GPRS posiadający co najmniej wyposażenie i możliwości wymienione w dokumentacji 

projektowej 
• czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
• układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
• przetwornik przepływomierza (dot. PK-3) 
• przetworniki prądu do monitorowania prądu pomp 
• wyłączniki różnicowo-prądowe czteropolowe 63A; 
• wyłącznik główny sieć-agregat 63A 
• gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej 
• gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo prądowym 10 A charakterystyka B 
• wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie 

zasilającej 
• stycznik dla każdej pompy 
• urządzenie łagodnego startu dla każdej pompy (tzw. SoftStart), 
• jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy charakterystyka B dla fazy sterującej 
• zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów 
• syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego 
• przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 
• wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
• hermetyczny wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni 
• stacyjka umożliwiająca rozbrojenie obiektu 
• sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i 

poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali nierdzewnej 
• antena dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego 
• oświetlenie wewnętrzne szafy 
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2.4. Sterowanie i sygnalizacja 
Dobrane w rozdzielnicach dla każdej z pompowni urządzenia do łagodnego rozruchu soft start z wewnętrznym by-passem, 
pozwalają użytkownikowi na sterowanie wartością prądu rozruchu silnika elektrycznego od wartości minimalnej i 
utrzymywaniem tego prądu na odpowiednim poziomie.  
W rozdzielnicach zaprojektowano możliwość sterowania ręcznego przyciskami zabudowanymi w rozdzielnicy i 
automatycznie przez sterownik znajdujący się w części AKP, od poziomu ścieków. Zamontowano również: liczniki godzin 
pracy pomp, sygnalizację ich pracy i awarii. 
Zapewniono: zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem, suchobiegiem oraz możliwość zmiany kierunku obrotów dla 
każdej pompy (przy pracy ręcznej - przy nie pracującym napędzie). Powyższe pokazano na schematach zasadniczych. 

 
Generalne wymogi odnośnie sterowania pracą pompowni: 
 
Sterowanie w oparciu o sterownik i transmisja danych poprzez moduł telemetryczny GSM/GPRS,  
Do sterownika wchodzą następujące sygnały 
(UWAGA !!! Wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 

a) Wejścia binarne (24VDC): 
• tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 
• zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone) 
• awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego 
• awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego 
• kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 
• kontrola pływaka suchobiegu 
• kontrola pływaka alarmowego – przelania 
• kontrola rozbrojenia stacyjki 

b) Wejścia analogowe 
• sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem (32mA) 
• pomiar prądu pomp (4-20 mA) 
• pomiar przepływu dla przepływomierza (4-20 mA) 

c) Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC) 
• załączanie pompy nr 1 
• załączenie pompy nr 2 
• załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej i sygnału optycznego 

 
Ponadto rozdzielnica ma zapewnić: 

• naprzemienną pracę pomp 
• kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
• funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej 
• w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków 
• przekazywanie dla każdej pompy czasu jej pracy globalnie i w ciągu doby (rejestry sterownika)  
• przekazywanie dla każdej pompy ilości załączeń globalnie i w ciągu doby 
• kontrolę dostępu (rozbrojenia alarmu po otwarciu szafki) poprzez wprowadzenie 4 cyfrowego kodu operatora z 

panelu operatorskiego. Wprowadzenie 4 cyfrowego kodu powinno również informować w oprogramowaniu 
SCADA kto z upoważnionych to zrobił. 

• Sterownik powinien umożliwiać z panelu operatorskiego zmianę nastaw sterowania pracą pompowni, zmianę 
zakresu pomiarowego sondy (np. po zastąpieniu sondy hydrostatycznej o zakresie 0-4 msw sondą 0-5 msw czy też 
0-8 msw). 
 

2.5. Wymagania odnośnie monitoringu 

2.5.1. Zakres prac 

Zakres prac obejmuje: 
1. Wykonawca wykona włączenie zainstalowanych szaf sterowniczych pompowni w miejscowości Januszkowice 

do systemu monitoringu i sterowania siecią kanalizacyjną realizowanego w ramach kontraktu Funduszu 
Spójności w miejscowości Rozwadza i Krępna. 

2. System monitoringu obejmuje wszystkie pompownie realizowane w ramach kontraktów dla kanalizacji w 
Krępnej i Rozwadzy oraz dwie pompownie realizowane wcześniej. 

2.5.2. Wymogi dla automatycznego zdalnego sterowania i monitoringu zawarte w kontrakcie dla miejscowości Rozwadza  

Wymogi dla automatycznego zdalnego sterowania i monitoringu w kontrakcie na budowę kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Rozwadza były następujące: 

1. Monitorowanie i sterowanie pracą przepompowni i urządzeń automatyki w trybie rzeczywistym. 
2. System bazujący na pakietowej transmisji danych (GPRS). 
3. Rejestracja danych i ich wyświetlanie: czas pracy pomp, ilość załączeń pompy, awarie, zużycie energii, prąd 

pompy, napięcie zasilania, poziom medium w zbiorniku, testy łączności. 
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4. Powiadamianie o problemie na obiekcie za pośrednictwem wiadomości tekstowej sms lub poczty 
elektronicznej e-mail. 

5. Wizualizacja obiektu na stronie WWW w postaci graficznej – dostęp z dowolnego komputera podłączonego do 
sieci Internet dla osób uprawnionych (wymagana jedynie przeglądarka internetowa). 

6. Centralny system zbierania i archiwizacji danych (serwer systemowy – Zamawiający posiada serwer na którym 
należy zainstalować oprogramowanie SCADA) (wyposażony w dwa niezależne łącza internetowe z systemem 
awaryjnego zasilania, systemem awaryjnego archiwizowania danych oraz skutecznymi zabezpieczeniami 
antywirusowymi). Lokalizację istniejącego serwera wskaże Zamawiający. 

7. Nie przewiduje się serwera zapasowego.  
8. Archiwizacja danych z obiektów przez okres 1 roku. 
9. Opłata za przesył danych (transmisja GPRS) jest stała tj. niezależna od ilości przesyłanych danych z obiektu 
10. Możliwość wykonywania analiz dla każdego obiektu, praca pomp, awarie, serwis – czasy napraw, serwis - 

czasy reakcji. 
11. Pola informacyjne dla każdego obiektu zawierające dane niezbędne do lokalizacji obiektu, jego dokładnym 

wyposażeniu, poziomach pracy dostępne w czytelny sposób a niezbędne w codziennej eksploatacji i przydatne 
podczas serwisu np. typ zainstalowanej pompy, średnica i wyposażenie zbiornika itp. 

Oprogramowanie wizualizacyjne powinno zawierać wizualizację takich danych jak czas pracy pompy, ilość załączeń pompy, 
prąd pompy a także możliwość zmiany nastaw sterowania pracą pomp (nastawy poziomów sterowania pracą pomp przy 
sterowaniu z sondy hydrostatycznej). Ponadto jeżeli dla pompowni wykonywany jest pomiar przepływu należy przewidzieć 
wizualizację ilości przepompowanych ścieków oraz gdy pracuje pompa pomiar natężenia przepływu ścieków. Pomiar prądu, 
czy przepływu należy rejestrować i umożliwi ć oglądanie podczas wyświetlania trendów historycznych. Przewidzieć należy 
również podanie takich informacji jak numer pompy, moc pompy, prąd znamionowy pompy, czas następnego przeglądu – 
dane te powinno się umożliwi ć do edycji obsłudze. Ponadto należy pokazać mapkę dojazdową do monitorowanej 
przepompowni ścieków, zdjęcie przepompowni i adres GPS. Sterowanie z poziomu SCADA powinno umożliwi ć 
odstawienie pompy do remontu, załączenie i wyłączenie oraz jak podano wyżej zmianę nastaw sterowniczych. Na 
wizualizacji podawać aktualny poziom ścieków, przewidzieć w wizualizacji zobrazowanie stopnia wypełnienia pompowni 
ścieków z zależności od poziomu ścieków. Na obrazie - wizualizacji pompowni należy podać siłę sygnału GPRS oraz czas 
ostatniej łączności z obiektem. Przekroczenie zadanego czasu komunikacji powinno być sygnalizowane jako alarm. Dostęp 
do poszczególnych pompowni powinien następować z poziomu mapy gminy Zdzieszowice. Dla wprowadzonych do 
wizualizacji map należy uzyskać zgodę właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Należy 
przewidzieć komunikację zdarzeniową oraz nie rzadziej niż co 300 s o ile wcześniej nie było komunikacji zdarzeniowej. 
Oprogramowanie powinno zapewnić synchronizację czasu wewnętrznego sterowników z czasem serwera. Oprogramowanie 
serwera powinno umożliwiać wysyłanie SMS-ów na wybrane telefony o awarii na konkretnej pompowni lub braku łączności 
z serwerem pompowni. 

2.5.3. Inne wymagania zawarte w kontrakcie dla miejscowości Rozwadza 

Musi istnieć możliwość podłączenia systemu do innych, wcześniej instalowanych systemów sterowania. 

Wymagania oprogramowania stacji operatorskich: 
• Jedynym oprogramowaniem dostarczonym wraz z odpowiednimi licencjami użytkownika, zainstalowanym i 

skonfigurowanym przez Wykonawcę ma być system operacyjny z przeglądarką internetową.  
• Powyższe oprogramowanie ma zapewniać pełną funkcjonalność stacji operatorskich – wszelkie procesy realizo-

wane przez stację operatorską systemu monitoringu muszą być wykonywane za pośrednictwem przeglądarki 
WWW. 

• Dostęp do systemu monitoringu musi być możliwy (po uprzednim zalogowaniu do systemu z każdego komputera 
z dostępem do Internetu i z najnowszą przeglądarką Internetową.) 

Serwer należy rozumieć jako – komputer wraz z oprogramowaniem zbierającym, przechowującym, przetwarzającym i 
udostępniającym dane stacjom operatorskim.  
Wszelkie wymagane zgodnie z Kontraktem oprogramowanie musi być dostarczane w najnowszej wersji dostępnej na rynku 
w czasie realizacji dostawy. 
System zarządzania bazą danych powinien być dostępny poprzez przeglądarkę WWW. Dostęp do danych musi być możliwy 
poprzez język SQL w standardzie SQL2008. 
Komunikacja pomiędzy serwerem a monitorowanymi przepompowniami ścieków będzie realizowana w technologii 
pakietowej transmisji danych GPRS.  
Komunikacja pomiędzy stacjami operatorskimi a serwerem powinna być realizowana przez protokół TCP/IP. 
Zamawiający nie wymaga, aby datagramy transmitowane od urządzeń do serwera zawierały znaki czasowe („timestamp”). 
Interwał czasu pomiędzy kolejnymi sygnałami powinien wynosić 5 minut, przy czym w przypadku zmiany stanu 
monitorowanego obiektu w skutek awarii sygnał musi być wysyłany do serwera natychmiast niezależnie od standardowego 
cyklu 
 
Kanał transmisyjny pomiędzy stacją a serwerem musi być stale otwarty. Nie dopuszcza się stosowania komunikacji poprzez 
łącze komutowane.  
System musi zapewnić możliwość zmiany parametrów monitorowanych przepompowni oraz parametrów transmisji 
(definiowanie adresu IP serwera).  
Wymagana jest też funkcja przesyłania informacji o przerwie w zasilaniu sieciowym i spadku napięcia zapasowego źródła 
zasilania (spadek napięcia poniżej wartości ok. 10,5V powoduje wysłanie sygnału o rozładowaniu awaryjnego źródła 
zasilania). 
Wymagana jest możliwość wymiany wadliwego modułu podczas pracy systemu; Stacje telemetryczne mają również pełnić 
funkcję sterownika (umożliwiać sterowanie technologią poprzez wpisane algorytmy). 
System powinien posiadać funkcję programowego definiowania wejść i wyjść modułów sterownika. 



Specyfikacja techniczna ST-06 – Instalacje elektryczne i AKPiA 116 

 

Ustalenie wymaganej moc transmisyjnej i prędkości przekazu wchodzi w zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę w 
ramach Kontraktu. Parametry te musza zapewniać poprawne funkcjonowanie systemu. 
 

Nowobudowane obiekty nie muszą być wyposażone w układ komunikacji alternatywnej. 

2.6. Układ sterowania pompowni 
Układ sterowania: 
W szafce sterowniczej przepompowni sieciowej, zainstalowane będą moduły telemetryczne pracujące w systemie pakietowej 
transmisji danych, współpracujące z oprogramowaniem Stacji Dyspozytorskiej zlokalizowanej w Siedzibie Wodociągów i 
Kanalizacji w Zdzieszowicach. 

 

Zabezpieczenie układu monitorowania w przypadku braku napięcia zasilania: 
Układ monitorowania powinien posiadać zabezpieczenie zasilania, w przypadku braku napięcia zasilania podstawowego w 
postaci odpowiedniego urządzenia typu UPS lub akumulatora z zestawem zasilacza buforowego. Układ podtrzymania 
napięcia powinien być tak dobrany, aby istniała możliwość natychmiastowego przesłania informacji o zaistniałej sytuacji. 
Źródło zasilania rezerwowego powinno zapewnić prawidłową pracę systemu monitoringu przez przynajmniej 16 godzin. 

 

Dobór systemu monitoringu GPRS: 
Wyboru producenta układów monitorowania w systemie GSM dokona Inżynier Kontraktu po akceptacji przez Inwestora. Po 
dokonaniu wyboru należy skonsultować to z producentem szafki sterowniczej w celu przygotowania szafki do montażu 
urządzeń sterowniczych systemu GSM. 

 

Charakterystyka systemu monitoringu GPRS: 
System składa się z dwóch części: 

a)  obiekt zdalny - przepompownia ścieków wyposażona w moduł telemetryczny GPRS (moduł ten powinien 
współpracować z kartą SIM dowolnego operatora telekomunikacyjnego. Karta SIM powinna posiadać stały adres IP. 

b)  Centralna Dyspozytornia - zlokalizowana w siedzibie WiK, do której przekazywane będą informacje ze wszystkich 
obiektów. 

Informacje przesyłane powinny być za pośrednictwem sieci GSM/GPRS do stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie 
monitorowane obiekty na ekranie komputera. Dostęp do oprogramowania wizualizacyjnego jest możliwy z dowolnego 
komputera podłączonego do Internetu - dostęp do oprogramowania po podaniu odpowiedniego Loginu i Hasła. Dla całej 
sieci kanalizacyjnej  w Zdzieszowicach przewiduje się jedno oprogramowanie wizualizacyjne. 

 

Wytyczne odnośnie wyposażenia sterownika i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 
Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym lub osobnym modułem nadawczo-odbiorczym 
GPRS/GSM. Dane sterownika: 

• 16 wejść binarnych 
• 8 wyjść binarnych 
• 4 wyjścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20 mA 
• Port szeregowy RS 232 
• Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany 
• Wejścia licznikowe 
• Sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach 
• Stopień ochrony IP40 

Dane modułu telemetrycznego: 
• Moduł Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800 
• Napięcie stałe 24V 
• Wyjście antenowe 
• Gniazdo karty SIM 
• Panel czołowy sterownika wyposażony w diody informujące o: 

o stanach wejść i wyjść binarnych 
o zasięgu sieci GSM – minimum 3 diody 
o poprawności zasilania sterownika 
o prawidłowości zalogowania się sterownika do sieci GPRS 

 

Możliwości: 
• Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego do stacji monitorującej oraz 

okresowo co pięć minut niezależnie od komunikacji zdarzeniowej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora 
GSM  

• Wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie 
• Sterowanie pracą obiektu – przepompowni na podstawie sygnału z pływaków i 
• sondy hydrostatycznej 
• Funkcja zdalnego wyłączenia/załączenia sygnalizacji alarmowej (sygnalizator świetlno-dźwiękowy) z poziomu 

stacji monitorującej, 
 

Oprogramowanie sterowników i modułów telemetrycznych 
Oprogramowanie sterowników pompowni zarówno w wersji development (narzędzia do programowania wraz z licencjami 
dla użytkownika) jak i RunTime licencjami oraz z oprogramowaniem źródłowym dla sterowania pompowniami (wraz z 
licencjami) powinno być przekazane podczas odbioru końcowego na oryginalnych płytkach CD producentów 
oprogramowania (lub PenDrive-ach) oraz formie papierowej (licencje, certyfikaty itp., zrzeczenie się praw autorskich dla 
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zastosowania dla przekazywanych pompowni (bez prawa przenoszenia na inne). W przypadku zabezpieczenia dostępu do 
oprogramowania hasłami hasła należy przekazać podczas odbioru końcowego zamawiającemu. 

2.7.  Linia kablowa niskiego napięcia 
Tak jak wspomniano w pkt.2.2 zasilanie złącza kablowo-pomiarowego (dotyczy wszystkich przepompowni) odbywało się 
będzie z istn. słupa linii napowietrznej n/n. Do podłączenia kabla na słupie do istn. linii napowietrznej AsXSn stosować 
atestowany osprzęt do przewodów izolowanych i odpowiednio do linii napowietrznej AL osprzęt do przewodów gołych. 
Natomiast odcinek kabla YKY 5*10mm2 zasilającego szafkę rozdzielczą „RR” przy przepompowni  należy układać  na 
głębokości 0,7m, na podsypce piaskowej grubości 0,1m. Ułożone kable przysypać warstwą piasku o grubości 0,1m i 0,25m 
warstwą gruntu rodzimego bez kamieni. Następnie ułożyć folię koloru niebieskiego. W dalszej kolejności wykop zasypać 
pozostałą ilością ziemi przywracając teren do stanu pierwotnego. W przypadku kolizji układanych kabli (skrzyżowania, 
zbliżenia) z innymi urządzeniami podziemnymi kabel chronić rurą DVK110 Arot - szczegóły pokazano na mapie sytuacyjnej 
projektu. Przy złączu i szafkach stosować zapasy kablowe długości 3m.W przypadku ustawienia szafki rozdzielczej „RR” w 
pewnej odległości od szafki sterowniczej kabel YKY 5*10mm2 układać podobnie jak opisano wyżej. Natomiast w przypadku 
ustawienia obu szafek obok powyższy  kabel wprowadzić do nich bezpośrednio. Po wykonaniu linii kablowych wytyczenie 
trasy zgłosić uprawnionemu geodecie, który sporządzi mapę i szkic powykonawczy. 

2.8.  Instalacja uziemiająca 

Aby uzyskać wartość uziemienia 10 Om należy na istn. słupie linii napowietrznej n/n ułożyć bednarkę ocynkowaną 25*4mm 
i taśmowo zakopać do ziemi łącząc ją w złączu do szyny  PEN. Bednarkę należy ułożyć na głębokości min. 0,6m 
przysypując ją rodzimym gruntem. Natomiast przy szafce rozdzielczej i sterowniczej ułożoną bednarkę ocynk.25*4mm 
należy łączyć do zacisków PE rozdzielnic. Ponadto wykonać połączenia wszystkich konstrukcji, drabinek, włazów, 
mocowania pomp itp. Pod drogami i wjazdami bednarkę układać w rurze ochronnej ø110. Po wykonaniu instalacji dokonać 
wymaganych pomiarów w zakresie oporności uziemienia z czego sporządzić stosowny  protokół. 

2.9.  Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

Oprócz ochrony podstawowej (zapewnionej przez podstawową izolację części czynnych, przez przegrody lub przez 
obudowy), ochronę przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi samoczynne 
wyłączenie zasilania, uzupełniającym środkiem ochrony są wyłączniki różnicowoprądowe (RCD). Sieć zasilająca w układzie 
TN-C, a sieć odbiorcza w układzie TN-S.  
Niezależnie od powyższego Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych norm 
i przepisów, a wszystkie prace wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych - tom V - Instalacje elektryczne". 

Zainstalowane urządzenia elektryczne krajowe i importowane muszą posiadać atesty lub deklaracje zgodności w 
budownictwie na terenie kraju przez upoważnione instytucje w Polsce. Wszelkie te dokumenty musza być w języku polskim. 
Ewentualne zmiany materiałowe muszą być równoważne do zastosowanych w projekcie i należy je uzgodnić z projektantem 
i inspektorem nadzoru. 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

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

• koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyżki 0,15 m3 
• żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 4 Mg 
• samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg 
• spawarka wirująca o prądzie 300-500A 
• elektronarzędzia ręczne 
• przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych.  

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 aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
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• samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg 
• samochód skrzyniowy do 5 Mg 
• przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg 
• przyczepa do przewożenia kabli do 4 Mg 
• przyczepa dłużycowa do przewożenia słupów  

 
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 bezpieczeństwa. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy 
zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, decyzji udzielającej pozwolenia 
na budowę oraz postanowieniami Kontraktu. 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace towarzyszące: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
b) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
c) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych, 
d) wykonanie zasilania w energię elektryczną miejsca wykonywania Robót, 
e) powiadomienie Rejon Dystrybucji Strzelce Opolskie właściwego dla miejsca wykonywania Robót oraz wszystkich 

Użytkowników uzbrojenia podziemnego, z którymi uzgodniono Dokumentację Budowy , o terminie rozpoczęcia 
robót zasadniczych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze 
dokumentacje fotograficzną obiektów w pasie Robót, z adresem obiektu i krótkim opisem stanu technicznego ze 
szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć. 

5.2.  Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.2.1. Układanie kabli zasilających w rowach kablowych 

Przed przystąpieniem do robót kablowych należy dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablowej. Teren robót należy 
oznakować i zabezpieczyć. Przejścia dla pieszych wyznaczyć po specjalnych pomostach z barierkami. Wykopy wykonywać 
wąskoprzestrzenne o szerokości dna 0,4 m. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać linią falistą (zapas ca 3 % na 
kompensację przesunięć gruntu) na warstwie piasku o grubości 0,1 m. i zasypać warstwą piasku o grubości 0,1 m. Następnie 
po nasypaniu warstwy gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu) o grubości co najmniej 0,25 m. należy ułożyć folię 
ostrzegawczą koloru niebieskiego dla kabli NN, o grubości co najmniej 0,5 mm. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem 
rodzimym z odpowiednim zagęszczeniem. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie za pomocą wibratorów. Linię kablową na 
całej długości należy oznakować za pomocą oznaczników nakładanych na kabel w odstępach nie mniejszych niż 10 m. 

5.2.2.  Instalacje elektryczne wewnętrzne w pompowniach 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych wnętrzowych należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 
• trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych), 
• montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych i koryt kablowych, 
• przejścia przez ściany i stropy, 
• montaż tablic rozdzielczych, sprzętu i osprzętu, 
• łączenie przewodów, 
• podejścia i przyłączanie odbiorników, ruch próbny urządzeń, 
• wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony odgromowej, 
• ochrona antykorozyjna. 

Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy winny być realizowane w osłonach. W przypadku trasy koryt kablowych, 
koryto winno przechodzić przez ścianę lub strop. Przejścia przechodzące przez ściany zewnętrzne budynków należy 
prowadzić w osłonach z tworzywa sztucznego lub materiałów ceramicznych. Przejścia przez ściany winny być uszczelnione 
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materiałem niepalnym na długości co najmniej 10cm. Przejścia przez stropy mogą być uszczelnione na długości niemniejszej 
niż 8cm. 

Przy ustawianiu na obiekcie rozdzielnic należy spełnić następujące wymagania: 
• sposób ustawienia musi wyeliminować przeniesienie się drgań pochodzących od urządzeń technologicznych 

przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań amortyzujących, 
• temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatów rozdzielczych w normalnych warunkach pracy nie 

powinna być niższa niż +50C i wyższa niż 350C, 
• musi być zapewniony swobodny dostęp dla obsługi ( nie mniej niż 1m.) 

Sposób podłączenia przewodów elektrycznych do zacisków aparatów lub listew powinien zapewnić: 
• pewny styk elektryczny, 
• trwałe mechaniczne podłączenie uniemożliwiające wysunięcie przewodu z zacisku, 
• ochronę przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie końcówek) 

Dla przewodów wielodrutowych (linki) stosować końcówki zaciskające rurkowe lub cynowanie. Przy podłączeniu 
przewodów do zacisków śrubowych należy stosować końcówki kablowe. 
Do listew zaciskowych niedopuszczalne jest wprowadzenie więcej jak dwóch przewodów pod jeden zacisk, przy czym oba 
przewody powinny być tego samego typu (materiał i przekrój). Przewód wspólny łączący kilka zacisków (mostek) nie może 
być dzielony. Podłączenia tego typu należy wykonać jako pętlę ciągłą bez rozcinania przewodu. W szczególności dotyczy to 
przewodów ochronnych. Montaż instalacji elektrycznej oraz ochrony przed porażeniem, należy wykonać zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi odnośnymi przepisami. 

5.2.3.  Montaż urządzeń pomiarowych AKPiA 

Lokalizacja aparatury i osprzętu AKPiA na obiekcie narzucona jest umiejscowieniem króćców i przeciwkołnierzy w 
rurociągach i aparatach technologicznych. 
W czasie trwania montażu instalacji technologicznych należy dokonywać odbioru króćców i przeciwkołnierzy 
przeznaczonych do zabudowy aparatury AKPiA. Należy sprawdzać zgodność lokalizacji króćców ze schematem 
automatyzacji zgodność wykonania króćców (wymiary, rodzaje gwintów, materiały itp.) z założeniami wydanymi przez inne 
branże. Należy oznaczyć króćce i przeciwkołnierze pełnym symbolem obwodu AKPiA. Przy przyjmowaniu aparatów 
AKPiA do magazynu należy je zidentyfikować i oznaczyć w sposób trwały symbolem projektowym, o ile nie zostało to już 
dokonane przez dostawcę aparatów. Przepływomierze elektromagnetyczne oraz urządzenia montowane w rurociągach 
technologicznych powinny być zamontowane po oczyszczeniu tych rurociągów (to jest po płukaniu lub przedmuchaniu). Do 
czasu oczyszczenia rurociągów technologicznych, w miejsce tych elementów powinny być przez wykonawcę rurociągów 
wstawione odpowiednie zastępcze wstawki pierścieniowe lub rurowe. Przetworniki poziomu należy montować w miejscu w 
którym wiązka ultradźwięków nie będzie natrafiała na instalację technologiczną, a jedynie na lustro poziomu ścieków. 
Skrzynki przyłączeniowe należy zawieszać blisko pomiarów Mocowanie urządzeń pomiarowych nie powinno naruszać 
warstw antykorozyjnych balustrad i pomostów. 
Ponadto przy zabudowie aparatów i osprzętu AKPiA należy przestrzegać zaleceń DTR producentów. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
„Wymagania ogólne" 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, urządzeń i wyrobów budowlanych zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej, 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 
poza placem budowy 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm i aprobat technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST 
oraz wyspecyfikowanych we właściwych normach i aprobatach technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

b) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie 
określonej w PZJ 

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
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6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych norm lub aprobat 
technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
W czasie prowadzenia robót jak również po ich ukończeniu należy przeprowadzić próby i badania pomontażowe polegające na: 

• sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 
• sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem, 
• pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 
• sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem. 
• badaniu rezystancji izolacji, 
• badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
• badaniu ciągłości połączeń wyrównawczych, 
• pomiarze rezystancji uziemienia, 
• pomiarze dynamicznym sieci strukturalnych (informatycznych). 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną i interpretacją wyników w stosunku do 
obowiązujących przepisów i norm. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  
Jednostkami obmiaru jest kpl. wykonanych robót dla jednej pompowni obejmujący dostawę, wykonanie i montaż sterowania 
i zasilania pompowni obejmującego m.in. szafki sterowniczej, linii zasilającej, instalacji elektrycznych i AKPiA w 
pompowni, wykonanie uziomów, oprogramowania sterownika i panelu sterującego, uruchomienie pompowni oraz 
wykonanie wizualizacji pracy pompowni w dyspozytorni i uruchomienie komunikacji pomiędzy obiektem a pompownią. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w 
Przedmiarze Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny 
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacją budowy 
i zasadami wiedzy technicznej. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne". 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Płatność należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa. 
Należy szczegółowo podać: 

• jednostkę autorską 
• zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami opracowań 
• liczbę egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, które Zamawiający przekazuje Wykonawcy. 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
• PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych cha-

rakterystyk, definicje (oryg.) 
• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych charakterystyk  
• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 

Ochrona przed porażeniem elektrycznym  
• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  
• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 

Ochrona przed prądem przetężeniowym  
• PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 

Ochrona przed przepięciami -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia  
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• PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.)  

• PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 
Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowla-
nych  

• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 
Ochrona przed obniżeniem napięcia  

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłą-
czanie izolacyjne i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stoso-
wanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -- Ochrona przeciwpożarowa  

• PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elek-
trycznego -- Postanowienia ogólne (oryg.)  

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Oprzewodowanie  

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

• PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 
-- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami (oryg.)  

• PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Urządzenia do ochrony przed przepięciami  

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia  

• PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -
- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych  

• PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Inne wyposażenie -- Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze  

• PN-HD 60364-5-559:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elek-
trycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe (oryg.)  

• PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Inne wyposażenie -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  

• PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Instalacje bezpieczeństwa  

• PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie  
• PN-HD 60364-7-701:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjal-

nych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub natrysk (oryg.)  
• PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 

lub lokalizacji -- Baseny pływackie i inne  
• PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-703: Wymagania dotyczące specjal-

nych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny  
• PN-HD 60364-7-704:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych insta-

lacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki (oryg.)  
• PN-HD 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: Wymagania dotyczące specjalnych insta-

lacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)  
• PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych insta-

lacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu (oryg.)  
• PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 

lub lokalizacji -- Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych  
• PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjal-

nych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania 
• PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 

lub lokalizacji -- Meble  
• PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 

lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego  
• PN-HD 60364-7-715:2006 stalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu  
• PN-HD 60364-7-717:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-717: Wymagania dotyczące specjal-

nych instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne (oryg.)  
• PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-740: Wymagania dotyczące specjal-

nych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie 
targów, wesołych miasteczek i cyrków  

• PN-E 05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
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• PN-E 05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  
• PN-B 01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
• PN-EN 60034-1:2009 Maszyny elektryczne wirujące -- Część 1: Dane znamionowe i parametry 
• PN-EN 61800-2:2000 Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Wymagania ogólne -- Dane znamiono-

we niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu przemiennego o regulowanej częstotliwości 
• PN-EN 61800-5-1:2007 Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości. Część 5-1: Wymagania bezpieczeństwa 

- elektryczne, cieplne i energetyczne 
• PN-EN 60898:2002 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podob-

nych.  
• PN-EN 50146:2007 Opaski przewodów do instalacji elektrycznych 
• PN-EN 60445:2007  
•  PN-EN 60445:2007  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfi-

kacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycz-
nego. 

• PN-EN 60446:2008 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfika-
cja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.  

• PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
• PN-EN 60664-1:2008 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymaga-

nia i badania.  
• PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wy-

magania ogólne.  
• PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
• PN-EN 60898-1:2007 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podob-

nych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
• PN-EN 60898-1:2007/A12:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domo-

wych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
• PN-EN 61008-1:2007 Wyłączniki różnicowoprądow bez wbudowanych zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i 

podobnego (RCCB) – Część 1: Postanowienia ogólne. 
• PN-EN 61008-1:2007/A11:2007 Wyłączniki różnicowoprądow bez wbudowanych zabezpieczenia nadprądowego do użytku 

domowego i podobnego (RCCB) – Część 1: Postanowienia ogólne. 
• PN-EN 61009-1:2008 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i 

podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 
• PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomonta-

żowych badań odbiorczych. 
• PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
• PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750V do przewodów 

o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 
• PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny, Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do 

przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
• PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
• PN-M-42000:1998 Automatyka i pomiary przemysłowe. Terminologia 
• PN-EN 60446:2008 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfika-

cja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 
• PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfika-

cja. Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych 
• PN-EN 60654-1:1996 Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Warunki pracy. Warunki klimatycz-

ne. 
• PN-EN 60654-2:1999 Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Zasilanie. 
• PN-EN 61298-1:2009 Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Ogólne metody i procedury wyzna-

czania właściwości. Część 1: Postanowienia ogólne 
• PN-EN 61298-2:2009 Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Ogólne metody i procedury wyzna-

czania właściwości. Część 2: Badania w warunkach odniesienia. 
• PN-EN 61298-2:2009 Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Ogólne metody i procedury wyzna-

czania właściwości. Część 3: Badania oddziaływania wielkości wpływających. 
• PN-EN 61298-2:2009 Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. Ogólne metody i procedury wyzna-

czania właściwości. Część4: Zawartość sprawozdania z badań. 
• PN-EN 61131-1 2004 Sterowniki programowalne. Część 1: Postanowienia ogólne.  
• PN-EN 61131-2:2008 Sterowniki programowalne. Część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętu  
• PN-EN 61131-3: 2004 Sterowniki programowalne. Języki programowania. 
• PN-EN 61131-5: 2002 Sterowniki programowalne. Komunikacja. 
• PN-EN 61131-7: 2004 Sterowniki programowalne. Programowanie rozmyte. 
• PN-E-08390-5:2000 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. – Wymagania i badania sygnalizatorów. 
• PN-EN 50131:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania.   
• PN-EN 50136-1 -1:2007 Systemy alarmowe - Urządzenia i systemy transmisji alarmu.  

 


