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SSSTTT   ---   000000...000000                  WWWYYYMMMAAAGGGAAANNNIIIAAA   OOOGGGÓÓÓLLLNNNEEE      

11..      WWSSTTĘĘPP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem ogólnej  specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach zadania pn. 
„Zadanie Nr VII - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja deszczowa - zadanie 2b, I etap - 
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz budowa zespołu urządzeń do podczyszczania 
ścieków opadowych".  
Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1) Zamawiający 
"Wodociągi" Spółka z o.o. Głuchołazy  48-340 Głuchołazy,  ul. Reymonta 12 
2) Instytucja finansująca inwestycję 
Zamawiający przy udziale środków z UE 
3) Wykonawca  
Zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego 
4) Zarządzający realizacją umowy i przyszły użytkownik 
"Wodociągi" Spółka z o.o. Głuchołazy  48-340 Głuchołazy,  ul. Reymonta 12 

1.2 Zakres stosowania ST 

Dokumentacja budowlano wykonawcza w oparciu, o którą wykonano i sporządzono Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zgodnie z pkt. 1.1  
Szczegółowy zakres robót zawiera osobno dołączony przedmiar robót przeznaczony do zastosowania w przetargu nieograniczonym 
do stworzenia  kosztorysu ofertowego, który po komisyjnym wyborze wykonawcy stanie się kosztorysem robót z zakresem 
umownym do wykonania oraz dokumentacja projektową.  

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych projektem. 
 
UWAGA: 
Na Rysunkach mogą występować nazwy własne lub mogą być podane niektóre charakterystyczne dla 
producenta wymiary, które podane są jako orientacyjne w oparciu o projekt budowlany. Zamawiający 
dopuszcza dostarczenie elementów równoważnych, spełniających wymagania opisane w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jednak wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy 
urządzeniami opisanymi w SIWZ, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.  
 
 
Sumaryczne wielkości charakteryzujące inwestycję.  

Tabelaryczne  zestawienie  długości sieci - dla zadania: „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla inwestycji 
polegającej na Przebudowie kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz budowa zespołu urządzeń do 
podczyszczania ścieków opadowych" 
Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję: 
 

 grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych, kielichowych z PP (polipropylenu) o średnicy nominalnej 
DN800 mm i wymiarach Ø 895/785 mm, SN8 – przebudowa istniejącego kolektora betonowego o średnicy Ø800mm na 
odcinku pomiędzy istniejącą studnią Di1 i istniejącą komorą murowaną Di2 po trasie istniejącej  - 42,7 mb 

 grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych okrągłych o średnicy nominalnej DN 600mm, z uszczelką 
zintegrowaną, z bet. C40/50, 100 kN/mb – przebudowa istniejącego kolektora o średnicy Ø600mm na odcinku pomiędzy 
istniejącą studnią Di12 i istniejącą komorą murowaną Di2 po trasie istniejącej    - 9,5 mb 

 grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych okrągłych o średnicy nominalnej DN 1200mm, z uszczelką 
zintegrowaną, z bet. C40/50, 180 kN/mb – budowa nowego kolektora o średnicy Ø1200mm na odcinku pomiędzy istniejącą 
komorą murowaną Di2 i nowoprojektowaną studnią D1      - 9,7 mb 

 grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych o profilu dzwonowym (gardzielowym) o wymiarach przekroju 
poprzecznego DN 2000/1250-klinowa uszczelka na bosym końcu z bet. C40/50 – przebudowa istniejącego kanału 
murowanego z kamienia o wymiarach:1,7m×1,2m na odcinku pomiędzy nowoprojektowaną studnią D1 i nowoprojektowaną 
studnią D3 (poprzez nowoprojektowaną studnię D2)      - 38,5 m 

 osadnik szlamowy OS o pojemności 15,0 m3 o przekroju w rzucie kołowym i średnicy wewnętrznej Ø3,0 m i głębokości 
4,17 m p.p.t. Zbiornik wykonany jako studnia zapuszczana (metoda studniarska)z korkiem betonowym. Wyposażenie 
montowane po osadzeniu zbiornika i wykonaniu płyty denne j      - 1 kpl. 

 Separator koalescencyjny SEP NG 150 z wydłużoną pianką koalescencyjną; średnica wewnętrzna  3,0 m i głębokości 
całkowitej 4,01 m p.p.t..Zbiornik wykonany jako studnia zapuszczana (metodą studniarską) z korkiem betonowym. 
Wyposażenie montowane po osadzeniu zbiornika i wykonaniu płyty dennej, stanowiące komplet zakupiony u producenta
 - 1 kpl. 
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 grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur z PVC Litych, SDR34 SN8 o wymiarach: Ø400×11,7 mm – połączenie 
króćców urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych (osadnika i separatora), na odcinku L=15 mb pomiędzy 
projektowaną studnią D3 i projektowaną studnią DKP      - 4,5 mb 

 grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur z PVC Litych, SDR34 SN8 o wymiarach: Ø400×11,7 mm na odcinku 
pomiędzy projektowaną studnią DKP i projektowaną studnią DP     - 1,3 mb 

 grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych okrągłych o średnicy nominalnej DN 1200mm, z uszczelką 
zintegrowaną, z bet. C40/50, 180 kN/mb – budowa nowego kolektora o średnicy Ø1200mm stanowiącego „by-pass”, na 
odcinku pomiędzy nowoprojektowaną studnią D3 i nowoprojektowaną studnią DP (poprzez nowoprojektowaną studnię D4)
            - 14,0 mb 

 grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych o profilu jajowym z uszczelką zintegrowaną o wymiarach 
przekroju poprzecznego DN 800/1200, z uszczelką zintegrowaną, z bet. C40/50, 120 kN/mb, na odcinku pomiędzy 
istniejącą studnią Di6 i nowoprojektowaną studnią D1- przebudowa istniejącego kolektora żelbet. o przekroju jajowym 
1250/700 mm                                                                                                                    - 6,0 mb 

 studnia włazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona DKP (kontrolno-pomiarowa) o średnicy  wewnętrznej  1200 mm, z 
bet. kl. B-45 (C35/45), zamknięta włazem betonowym na płycie pokrywowej płaskiej   - 1 szt. 

 studnia włazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona D4 o średnicy wewnętrznej  2000 mm,z bet. kl. B-45 (C35/45), 
zamknięta włazem betonowym na płycie pokrywowej płaskiej     - 1 szt. 

 studnia włazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona D3 (studnia rozdziału) o średnicy wewnętrznej  3000 mm, z bet. 
kl. B-45 (C35/45), zamknięta włazem betonowym na płycie pokrywowej płaskiej, z zamontowanym wewnątrz studni 
korytkowym regulatorem przepływu typu DB i płytą przelewową ze stali nierdzewnej   - 1 szt. 

 studnia włazowa kanalizacyjna betonowa – oznaczona jako DP, o średnicy wewnętrznej  2500 mm, z bet. kl. B-45 
(C35/45), zamknięta włazem betonowym na płycie pokrywowej płaskiej, wykonana jako studnia zapuszczana (metodą 
studniarską), z nożem tnącym stalowym i wgłębieniem na wbetonowanie korka betonowego i  przyłączami1×1200 żellbet, 
1×1400 żelbet i 1×400 PVC. Głębokość studni wraz z korkiem betonowym w dnie grub. 0,6 m – H=3,00 m - 1 szt. 

 studnia włazowa kanalizacyjna betonowa – oznaczona jako D1, o średnicy wewnętrznej  2600 mm, z bet. kl. B-45 
(C35/45), zamknięta włazem betonowym na płycie pokrywowej płaskiej    - 1 szt. 

 studnia włazowa kanalizacyjna betonowa – oznaczona jako D2, o średnicy wewnętrznej  3200 mm, z bet. kl. B-45 
(C35/45), zamknięta włazem betonowym na płycie pokrywowej płaskiej    - 1 szt. 

 grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej z rur z PVC Litych, SDR34 SN8 o wymiarach: Ø250×7,3 mm, 
– przebudowa istniejącego syfonu o średnicy Ø250mm na odcinku pomiędzy istniejącymi studniamiSi3 i Si1 po trasie 
istniejącego kolektora Ø250mm        - 10,7 mb 

 studnia włazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako Si1 (na kanalizacji sanitarnej) o średnicy   

wewnętrznej  1000 mm, z bet. kl. B-45 (C35/45), zamknięta włazem betonowym na płycie  
pokrywowej płaskiej – studnia do przebudowy (wymiany) na nową     - 1 szt. 

 remont istniejącej komory murowanej o wymiarach w rzucie: 4,10m×2,0m i wysokości w świetle 1,78m (komora Di3 – patrz 
rys. nr 2 lub Di2– patrz rys. nr 3) – wykonanie (podniesienie) nowej kinety w dnie komory, renowacja ścian i stropu komory 
polegająca na lokalnym uzupełnieniu ubytków w konstrukcji stropu i ścian oraz ostatecznym wykonaniu zabezpieczenia 
ścian i stropu komory z zastosowaniem powłok z chemii budowlanej     - 20 m2 

 montaż zasuwy kanałowej o średnicy nominalnej Ø200mm w komorze Di2 na odgałęzieniu do studni Si2 (oznaczonej na 
rys. nr 2)           - 1 kpl.       

 

1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad 
ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 
Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę w czasie postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy. 
Okres zgłaszania wad przez użytkownika jest to podany w istotnych postanowieniach umowy okres, w którym mogą być zgłaszane 
wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jaskości oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę. 
Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę roboty, które są potrzebne do 
wykonania robót budowlanych oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, określających zasady wykonania i odbioru robót w 
sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości, zwane dalej specyfikacjami technicznymi, które sporządza wykonawca 
w ramach projektu wykonawczego, a akceptuje zarządzający umową. 
Szczególne warunki umowy są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do ogólnych warunków umowy, sformułowane 
w osobnym dokumencie stanowiącym integralną część umowy. 
Świadectwo usunięcia wad jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez zarządzającego. 
Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentach projektowych zamawiającego. 
Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową,, z dokumentacją techniczna lub zasadami wiedzy 
technicznej. 
Umowa jest to dokument zawarty pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu 
publicznym. 
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Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art. 148 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty wykonawcy. 
Zarządzający jest to określona w istotnych postanowieniach umowy osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez zamawiającego 
do zarządzania realizacją umowy i upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym mu pełnomocnictwie. 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Przetargowa dokumentacja projektowa  - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej wykonania. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 
związanych z budową modernizacją utrzymaniem oraz ochroną budowli wodnej, regulacji rzeki lub jej elementu. 
budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, 
budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego, 
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego, 
remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów 
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, 
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 
terenie budowy -należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy, 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 
pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć projekt budowlany wraz z wydanym na jego podstawie pozwoleniem na budowę, 
dziennik budowy, projektem wykonawczym , protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu, 
Dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, 
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową, 
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, Inspektora nadzoru ów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42), 
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obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, 
Zarządzający realizacją umowy- -jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 
zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (Zarządzający realizacją inwestycji nie jest prawnie określony w przepisach 
prawa budowlanego)  

Inżynier Kontraktu – osoba  powołana przez Zamawiającego do sprawowania obowiązków przypisanych mu w Kontrakcie.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzeniu zgodności realizacji robót z 
dokumentacja projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzenia w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego zgodnie z ustawa Prawo budowlane, w zakresie określonym przez zarządzającego w nadanym mu 
pełnomocnictwie. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział przy próbach  i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, 
jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
Książka obmiaru - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót  
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru, 
Grupach, klasach, kategoriach robót- należy rozumieć  grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 
listopada 2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (DZ.Urz.L340 z 16.12.2002r z póz. zm.)  
Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ”standard europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Przedmiar robót- to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostkowych robót podstawowych. 
Budowla  drogowa – obiekt budowlany, nie  będący budynkiem, stanowiący całość techniczno – użytkową (drogę) albo jego  część  
stanowiąca odrębny  element  konstrukcyjny lub  technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 
Droga  - wydzielony pas  terenu przeznaczony do  ruchu lub  postoju  pojazdów  oraz ruchu pieszych  wraz  z  wszelkimi  
urządzeniami technicznymi związanymi  z  prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Jezdnia – część  korony  drogi  przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i  odpowiednio  
utwardzony. 
Korona drogi -  jezdnia  z  poboczami  lub  chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju dzielącymi jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz  ze sposobem ich połączenia 
Korpus drogowy – nasyp lub ta  część  wykopu,  która  jest  ograniczona koroną  drogi  i  skarpami  rowów. 
Koryto – element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu ułożenia w  nim konstrukcji  nawierzchni 
Nawierzchnia – warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i rozkładania  obciążeń od  ruchu  na  podłoże  
gruntowe  i  zapewniających  dogodne warunki  dla  ruchu. 
Warstwa  ścieralna -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio  oddziaływaniu ruchu i  czynników  atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca -  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a  podbudową, zapewniająca  lepsze  rozłożenie  
naprężeń  w  nawierzchni  i  przekazywanie  ich  na  podbudowę. 
Warstwa  wyrównawcza – warstwa  służąca  do  wyrównania  nierówności  podbudowy  lub  profilu  istniejącej  nawierzchni. 
Podbudowa – dolna  część  nawierzchni służąca  do  przenoszenia  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże. Podbudowa  może składać  
się  z  podbudowy  zasadniczej  i  podbudowy  pomocniczej. 
Stabilizacja  mechaniczna -   proces  technologiczny  polegający  na  odpowiednim  zagęszczeniu  kruszywa o  właściwie  
dobranym  uziarnieniu,  przy  wilgotności  optymalnej. 
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na  płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
Pas  drogowy – wydzielony  liniami  rozgraniczającymi  pas  terenu  przeznaczony  do  umieszczania w nim  drogi  oraz  drzew i 
krzewów. Pas  drogowy  może  również obejmować teren  przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń  chroniących  
ludzi  i  środowisko  przed  uciążliwymi  powodowanymi  przez  ruch  na  drodze.  
Podsypka – Warstwa  piasku  lub  mieszanki cementowo – piaskowej  służąca  do  ułożenia prefabrykatów na  warstwie  
podbudowy lub  na  podłożu gruntowym.  
Krawężnik  betonowy – prefabrykowane belki  betonowe rozgraniczające  chodniki, ciągi piesze  od  jezdni. 
Fundament – (ława) – podkładowa warstwa betonu wzmacniająca krawężnik i przenosząca  obciążenie  krawężnika  na  grunt.  
Płyty  chodnikowe  betonowe –  wykonane  płyty  betonowe  przeznaczone  do  budowy wierzchniej  warstwy  chodników  dla  



Stadium dokumentacji:  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

7 
„ZADANIE NR VII - SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY W GŁUCHOŁAZACH - KANALIZACJA DESZCZOWA 

 - ZADANIE 2B, I ETAP - PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ, DESZCZOWEJ I SANITARNEJ ORAZ BUDOWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH". 

pieszych.  
Laboratorium – drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego, niezbędne  do 
przeprowadzenia wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  materiałów oraz  robót.  
Sieć  wodociągowa – układ  wodociągowych przewodów  znajdujących  się  poza  budynkami. 
Kanalizacja sanitarna , deszczowa– zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków z obiektów 
budowlanych i ich otoczenia do sieci  kanalizacyjnej zewnętrznej . 
Wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub  dla  urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów)  
Kanał - budowa liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 
Kanał zbiorczy kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
Kanał boczny – kanał  doprowadzający  ścieki do  kanału  zbiorczego 
Kolektor główny kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorowych i odprowadzenie ich do odbiornika 
(oczyszczalni). 
Przyłącze deszczowe grawitacyjne - kanał  odprowadzający w sposób grawitacyjny ścieki z  kanalizacji deszczowej budynku lub 
kratki ściekowej na ulicy do  kanałów zbiorczych grawitacyjnych  . 
Przyłącze sanitarne grawitacyjne - kanał  odprowadzający w sposób grawitacyjny ścieki z  kanalizacji wewnętrznej budynku do  
kanałów zbiorczych grawitacyjnych  . 
Urządzenia uzbrojenia sieci kanalizacyjnej  
Studzienka włazowa połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy z możliwością wejścia do niej. 
Studzienka rewizyjna - na kanale  przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na planie, na załamaniach spadku 
kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej  wysokości, w której ścieki  spadają 
bezpośrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy. 
Wylot kanału - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 
zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 
Rura przewodowa  - to  zasadnicza rura ciśnieniowa bądź grawitacyjna prowadząca medium umieszczona w rurze osłonowej, 
ochronnej 
Elementy studzienek 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to 
odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna 
studzienki. 
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę robocza studzienki. 
Kineta  - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy  kinetą a ścianą komory roboczej. 
Właz kanałowy- element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektowa ST i poleceniami 
Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektów budowlanych 
w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Kontraktu wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jak zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Inżyniera Kontraktu, który odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i  ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne będą odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekroczyć dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymogami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia 
jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 



Stadium dokumentacji:  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8 
„ZADANIE NR VII - SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY W GŁUCHOŁAZACH - KANALIZACJA DESZCZOWA 

 - ZADANIE 2B, I ETAP - PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ, DESZCZOWEJ I SANITARNEJ ORAZ BUDOWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH". 

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 zarządzającego 
realizacją umowy. 
Następstwo jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostanie poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 
zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzeniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. Ponadto wykona 
roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy  kanalizacji  i wyniesie ją w terenie.   Wykonawca zobowiązany jest do 
zinwentaryzowania geodezyjnego wykonanych sieci a także odkrytych w trakcie robót ziemnych wszelkich sieci uzbrojenia 
podziemnego, nie uwzględnionych na mapach zasadniczych terenu. Uważa się, że koszt obsługi geodezyjnej jest kosztem 
Wykonawcy i został uwzględniony w kosztach robót podstawowych. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku 
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 
przypadku gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia i będzie zobowiązany do przesunięcia tych punktów. 
Wykonanie i uzgodnienie  Projektu organizacji ruchu, Oznakowanie, oświetlenie i zabezpieczenie terenu na czas 
prowadzenia robót , Wykonanie i uzgodnienie kompleksowej inwentaryzacji dokumentującej zabytek - zgodnie z Opinią nr 
ZN.5181.1.2012.BP i Pozwoleniem nr 18/A/2012 OWKZ w Opolu, Nadzór archeologiczny, geologiczny oraz wszystkich 
właścicieli i administratorów istniejącego uzbrojenia podziemnego, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie 
wykopów a także wykonanie wszelkich robót tymczasowych umożliwiających wykonanie przebudowy czynnych kanałów  
należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w ofercie w kosztach robót 
podstawowych. 
Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót , 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

1.6. Przekazanie terenu budowy 

Teren budowy jest zlokalizowany na działkach będących własnością Gminy Głuchołazy oraz osób prywatnych. Zamawiający w 
terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST.  
Organizacja i Projekt zaplecza budowy w zakresie niezbędnym dla realizacji robót zostaną opracowane przez wykonawcę i na jego 
koszt. 
Wykonawstwo robót należy prowadzić w oparciu o sieć geodezyjną reperów wysokościowych państwowego zasobu geodezyjnego 
wyniesioną i zastabilizowaną w terenie przez geodetę Wykonawcy robót. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

1.7. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca będzie realizował zadanie zgodnie dokumentacją techniczna dostarczoną przez zamawiającego oraz   sporządzony 
przez siebie projekt organizacji robót. 
Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt  organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania (plan płatności), 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Kontraktu Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera i Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w specyfikacji ogólnej, w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy w zakresie roboty realizowanej w obrębie 
dróg publicznych. 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 i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera Kontraktu. Fakt przystąpienia do 
robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmować wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących w danym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bezpiecznym, 

  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,  

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  
- przed możliwością powstania pożaru. 

 Konieczność stosowania sprzętu budowlanego, który będzie spełniać wymagania Unii Europejskiej i  polskich przepisów 
obowiązujących w chwili podjęcia budowy przede wszystkim na uciążliwość  hałasową  i  emisję  zanieczyszczeń do 
powietrza. 

 Utylizację nadmiaru ziemi i gruzu drogowego zgodnie z przepisami prawa w tym Ustawą o odpadach. 

 Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę 

umowną. 

Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za zagospodarowanie (lub unieszkodliwienie) odpadów powstałych w wyniku 

realizacji kontraktu – zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) 

Jeżeli przepisy tego wymagają Wykonawca ma obowiązek uzyskać odpowiednie decyzje lub pozwolenia w tym zakresie. 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza 
budowy 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. Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego 
punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 

1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały zgodne z obowiązującym prawem świadectwa 
dopuszczenia wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 



Stadium dokumentacji:  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

10 
„ZADANIE NR VII - SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY W GŁUCHOŁAZACH - KANALIZACJA DESZCZOWA 

 - ZADANIE 2B, I ETAP - PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ, DESZCZOWEJ I SANITARNEJ ORAZ BUDOWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH". 

przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zleci nadzór ze strony właścicieli lub dysponentów sieci uzbrojenia 
terenu na czas realizacji robót.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera Kontraktu  i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu, właściciela uszkodzonej sieci  i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inżyniera Kontraktu  w przypadku 
kolizji z  niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub  innymi obiektami w tym  archeologicznymi.    

Wykonawca  zobowiązany  jest  zapoznać się  z  uzgodnieniami, powstałymi  w  trakcie  realizacji  projektu i w  pełni  przestrzegać 
ich  w  trakcie  realizacji  prac. 

Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że są włączone w cenę 
kontraktową. 

1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera Kontraktu. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone do ruchu w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.16. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera Kontraktu powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera Kontraktu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.18.  Równoważność  norm   

Gdziekolwiek  w  Dokumentacji  powołane  są  konkretne  normy  lub  przepisy,  które  spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  
dostarczone  towary,  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  
poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów, o ile  w  kontrakcie  nie  postanowiono  inaczej. 
W przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są  państwowe  lub  odnoszą  się  do konkretnego  kraju  lub regionu,  mogą  być  
również stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  zasadniczo  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  
normy  i  przepisy, pod  warunkiem  ich  uprzedniego  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Projektanta i Inspektora 
Nadzoru.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  
Wykonawcę  i  przedłożone Inżynierowi Kontraktu co  najmniej  na  28  dni  przed  datą  oczekiwanego  przez  Wykonawcę  
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zatwierdzenia  ich  przez Inżyniera Kontraktu. W  przypadku  gdy Inspektor Nadzoru po konsultacji z nadzorem autorskim stwierdzi, 
że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania,  Wykonawca zastosuje się do 
norm powołanych w dokumentach.  Materiały lub urządzenia na które nie ma  odpowiedniej  EN-PN  czy PN  powinny posiadać  
obowiązujące prawem na czas robót dopuszczenia.  

22..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła uzyskiwania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera Kontraktu, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera Kontraktu 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 Kontraktu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
a) Inżynier Kontraktu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji. 
b) Inżynier Kontraktu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera Kontraktu. Jeśli Inżynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robot, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera Kontraktu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora. 

33..  SSPPRRZZĘĘTT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
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projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera 
Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

44..  TTRRAANNSSPPOORRTT  

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 dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inżyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Trasa  dowozu  materiałów  budowlanych  i  odwozu  gruzu  i  ziemi  należy 
uzgodnić  z odpowiednim Zarządem Dróg. 

55..  WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, specyfikacją przetargową dokumentacją budowlaną oraz 
odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, tj za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu.  
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 Kontraktu  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu 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 Kontraktu 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. 

66..  KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera Kontraktu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera Kontraktu. 
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, 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  , 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  lub laboratorium, któremu  

Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw  mechanizmów sterujących a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji   Inspektora nadzoru owi; 

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 ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
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załadunku materiałów,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel do badań materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem sytemu kontroli Inżynier Kontraktu 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 zawartymi w dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier Kontraktu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier Kontraktu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań 
Inżynier Kontraktu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 

6.4. Badania i pomiary 

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

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi Kontraktu  na 
formularzach według  dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zatwierdzonych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru 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  Kontraktu będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie dokumentów lub wyników badań 
dostarczonych przez wykonawcę. 
Inżynier Kontraktu 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 Kontraktu 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 ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Dopuszczenia  i deklaracje 

Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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- deklarację zgodności z Polską Normą lub Normą Europejską zharmonizowana   
- Europejska aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu do zamierzonego stosowania. 

Pozytywna ocena jest uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest 
stosowany11. Europejskiej aprobaty technicznej udziela się na wyroby budowlane, na które nie zatwierdzono zharmonizowanej 
normy europejskiej. Udziela się jej również na wyroby, dla których nie istnieje, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Europejska Aprobata Techniczna udzielana jest przez 
jednostkę aprobującą12 na wniosek producenta. Do udzielania europejskich aprobat technicznych w Polsce upoważniony jest 
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy i tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) spoczywa na Wykonawcy. 
Dla obiektów liniowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót. Jeżeli odrębne przepisy 
nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika robót ( np. dziennik pompowań) fakt jego prowadzenia odnotowuje się w 
dzienniku budowy, a po zakończeniu robót specjalny dziennik robót dołącza się do dziennika budowy.  
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:  

1) inwestor,  
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,  
3) projektant,  
4) kierownik budowy,  
5) kierownik robót budowlanych, 
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,  
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na 
budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco przez kierownika budowy i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem kierownika budowy bądź osoby upoważnionej, 
która dokonała zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 
Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru), 
- daty zarządzania i wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót 
- wyjaśnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
- z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy reprezentowane przez kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektora nadzoru owi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez kierownika budowy podpisuje z 
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zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot. 
 
Na budowie należy zamontować tablicę informacyjną która powinna  znajdować  się w miejscu widocznym od strony drogi 
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.  
Tablica informacyjna musi  zawierać:  

1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,  
2)  numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru  budowlanego,  
3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,  
4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,  
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:  
a) kierownika budowy,  
b) kierowników robót,  
c) inspektora nadzoru inwestorskiego,  
d) projektantów, 
6) numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia, 
7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

Ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i 
zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogłoszenie, to, zawiera:  
1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych,  
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,  
3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru 
obmiarów. W zależności od treści zawartej umowy będzie on wymagany lub nie. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub aprobaty  materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera Kontraktu. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (6.8.1) - (6.8.3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

77..  OOBBMMIIAARR  RROOBBÓÓTT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera Kontraktu o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera Kontraktu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

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

88..  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu, odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót . 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest Protokół Odbioru Ostatecznego Robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

Kontraktu; 
2. Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu Robót i wykonaniu ich zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

sztuką budowlaną; 
3. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne); 
4. Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 
5. Recepty i ustalenia technologiczne; 
6. Dzienniki Budowy i Rejestr Obmiaru (oryginały); 
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST, i ew. PZJ; 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 
9. Protokoły odbioru i przekazania Robót towarzyszących właścicielom urządzeń (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.); 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, w tym rysunki powykonawcze na 

podkładach geodezyjnych w skali 1:1000 całe sekcje z nakładką "U" - 4szt. (kolorystycznie - 3szt., na błonie lub folii 
1szt.);  

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
12. Protokoły odbioru częściowego - technicznego spisanego z udziałem przyszłego Użytkownika; 
13. Zestawienia ilości wykonanych robót wg elementów Zamówienia; 
14. Potwierdzenia wszystkich właścicieli nieruchomości o  doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenu zajmowanego 

na czas prowadzenia Robót. 
W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
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w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inżyniera 
Kontraktu. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót". 

99..  PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
wycenionego Przedmiaru Robót. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren 

Budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą między innymi: 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.), zaplecza zamawiającego, koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące jakości wykonywanych Robót, ubezpieczenia budowy oraz 
koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,   

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

- podatki obliczone 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. 

9.2.    Koszy objazdów, przejazdów i organizacja ruchu 

Objazd i jego likwidację Wykonawca zrealizuje zgodnie z Projektem organizacji ruchu. Koszt wybudowania objazdu i jego likwidacji 
ponosi Wykonawca. 

Wykonawca uwzględni w kosztach opracowanie projektu: 
(a) organizacji ruchu i oznakowania na czas trwania objazdu,  uzgodni go z Inżynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami 

wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Koszt ten obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) oczyszczanie nawierzchni z zanieczyszczeń  powstałych w wyniku prowadzonych robót,  
(c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Opłata za zajęcie pasa drogowego oraz terenu działek umożliwiające zjazdy na teren budowy płatna przez Wykonawcę. 

1100..  PPRRZZEEPPIISSYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  

10.1. Ustawy  

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i aktualnymi zmianami 
2) Ustawa z 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi aktualnymi zmianami 
3) Ustawa z dnia 16kwietnia 2004r –o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi aktualnymi zmianami 
4) Ustawa z 24 sierpnia 1991r.- o ochronie  przeciwpożarowej wraz z przepisami wykonawczymi aktualnymi zmianami 
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi aktualnymi zmianami 
6) Ustawa Prawo geologiczne i górnicze wraz z przepisami wykonawczymi aktualnymi zmianami 
7) Ustawa Prawo Wodne wraz z przepisami wykonawczymi i aktualnymi zmianami 
8) USTAWA o systemie oceny zgodności 1) z dnia 30 sierpnia 2002 r. wraz z przepisami wykonawczymi i aktualnymi 

zmianami 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-30-sierpnia-2002-r-o-systemie-oceny-zgodnosci/#ftn1
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WWWYYYSSSOOOKKKOOOŚŚŚCCCIIIOOOWWWYYYCCCHHH   

11..  WWSSTTĘĘPP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
odtworzeniem i wytyczeniem trasy kanalizacji  i punktów wysokościowych dla zadania   „Zadanie Nr VII - System wodociągowo-
kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja deszczowa - zadanie 2b, I etap - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, 
deszczowej i sanitarnej oraz budowa zespołu urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych".  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

(1) Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do robót  geodeta  Wykonawcy uzyska dane zawierające lokalizację  
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów z Ośrodka Geodezyjno -  Kartograficznego, 
Przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do szczegółowego wytyczenia robót. 
Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

(2) Roboty zasadnicze: 

Roboty pomiarowe związane z budową obiektów technologicznych i sieci instalacyjnych: 

 wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) obiektów technologicznych, 

 wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci. 

Roboty związane z wytyczeniem trasy kanalizacji i jej punktów wysokościowych, a w szczególności: 

 wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie 
i ewentualne odtworzenie, 

 dostarczy Wykonawcy i Inżynierowi Kontraktu szkice z wyniesienia trasy kanalizacji  

Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 

 (3) Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 

1) Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów obiektów budowlanych w wykopie przed zasypaniem 
oraz ich inwentaryzacja. 

2) Wykonanie inwentaryzacji odkrytych a nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego  ( w przypadku ich stwierdzenia ) 

3) Inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót (WTWOR)  
Ponadto: 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 
Reper -  trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" 

22..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST „Wymagania ogólne" 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować 

- paliki drewniane o  15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m,  
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- paliki drewniane o  50-80 mm i długości około 0,30 m, 

- pręty stalowe o   12 mm i długości 30 cm, 
- słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m  
- i przekrój prostokątny, 

- bolce stalowe o  5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni, 
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów), 
- Materiały mogą być przewożone dowolnym transportem. 

33..  SSPPRRZZĘĘTT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: -teodolity, niwelatory, tyczki, 
łaty, taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 

44..  TTRRAANNSSPPOORRTT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne . 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

55..  WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i 
postanowieniami Umowy. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia.  
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera Kontraktu o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych 
trasy i reperów roboczych. Po wyjaśnieniu przyczyn powstania tych błędów, Wykonawca przystąpi do ich usunięcia na swój koszt. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to 
powinien powiadomić o tym Inżyniera Kontraktu   . Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera Kontraktu. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z istotnych różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera Kontraktu, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego   
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera Kontraktu oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inżyniera Kontraktu  .   
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a 
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe 
prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. Repery robocze należy założyć poza 
granicami robót związanych z wykonaniem trasy i obiektów towarzyszących. 
 Wyznaczenie położenia obiektu Inżynieryjnego należy wykonać w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności osi korony, stopy skarpy brzegu obiektu 

Inżynieryjnego. 

5.3. Wyznaczenie (sprawdzenie) punktów głównych osi realizowanej budowli  i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach 
prostych nie może przekraczać 50 m. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż projektowanej trasy  powinna 
wynosić 100 metrów. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
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oraz obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż 
trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, 
stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i 
jego rzędnej. 

5.4. Tyczenie osi trasy  

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 
Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 
projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i 
ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2 niniejszych ST. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach 
osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi Kontraktu, przed przyjęciem robót, dokumentację powykonawczą 
przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 
robót. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 

66..  KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych 
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. 

77..  OOBBMMIIAARR  RROOBBÓÓTT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót wykonywanego obiektu 
Roboty pomiarowe i prace geodezyjne nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną 
robót podstawowych. 

88..  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi Kontraktu.    
 

99..  PPRRZZEEPPIISSYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  

1. Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna 0-3.  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
3. Instrukcja techniczna G-1.   Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 
4. Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
5. Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
6. Instrukcja techniczna Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1.   Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
8. Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SSSSSSTTT...000000...000222      RRROOOBBBOOOTTTYYY   RRROOOZZZBBBIIIÓÓÓRRRKKKOOOWWWEEE      

11..  WWSSTTĘĘPP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z robotami rozbiórkowymi nawierzchni utwardzonych i podbudów dróg, wjazdów i chodników oraz kanałów murowanych 
i z elementów prefabrykowanych betonowych , żelbetowych i z tworzywa przewidzianych do wykonania przy realizacji robót w 
ramach zadania pn. „Zadanie Nr VII - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja deszczowa - zadanie 
2b, I etap - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz budowa zespołu urządzeń do 
podczyszczania ścieków opadowych".  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z robotami rozbiórkowymi elementów 
betonowych i żelbetowych przewidzianymi w dokumentacji projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST "Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

22..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

- nie występują 

33..  SSPPRRZZĘĘTT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. "Wymagania ogólne" 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Narzędzia ręczne: oskardy, kilofy, narzędzia ręczne do robót ziemnych.  Pneumatyczny młot udarowy do kruszenia betonu wraz z 
odpowiednim napędem i sprężarką. 
Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu. 

44..  TTRRAANNSSPPOORRTT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST. "Wymagania ogólne"  

4.1.   Miejsca składowania 

 Wybór materiałów z rozbiórki wraz z uzyskanie niezbędnych pozwoleń i kosztów składowania należą do Wykonawcy. Wybór środków transportu 
zależy od warunków lokalnych.  

55..  WWYYKKOONNYYWWAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

5.1. Roboty rozbiórkowe 

- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm  - 170,8m2 
- Rozbiórka krawężników - krawężniki do ponownej zabudowy    -   47,0mb 
- Ręczne rozebranie ścieku przykrawężnikowego dwurzędowego z brukowca gr. 16-20 cm 

   na podsypce cementowo-piaskowej - kostka do odzysku 80 %. 
     Kostka ułożona w stosy do powtórnego użycia      -12,80m2 

- Rozebranie wjazdu z brukowca na działkę 62/2 (bud. nr 23-bud. nr 27)   -  9,00m2 
- Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej ul. Opolskiej - studnia Di12   -  9,90m2 
- Rozbiórka podbudowy górnej z rozbiórki kostki kamiennnej i brukowca   -18,90m2 
- Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej granitowej 9x11 cm  

oraz łupanej czarnej bazaltowej 5x7 cm na podsypce z piasku - kostka do odzysku.  
Rozebranie pasów wokół płytek chodnika wzdłuż bud. nr 19, 21 i 23   30,0m2 

- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 20x20x8 cm 
na podsypce piaskowej -płytki do odzysku. Rozebranie pasów środnika 

                chodnika wzdłuż bud. nr 19, 21 i 23       57,0m2 
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- Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm mechanicznie-Rozebranie podbudowy  
z kruszywa łamanego grub. 10 cm - rozbiórka podbudowy górnej – 
do wykorzystania jako podbudowa dla utwardzenia placu między budynkami 23, 27 i 25 87,0m2 

- Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie-analogia: rozebranie  
naw.tłuczniowo-żwirowej grub. 15 cm utwardzonego placu między budynkami  
23, 27 i 25 wraz z załadunkiem i odwozem na tymczasową rezerwę do 1 km  
- do wykorzystania jako podbudowa dla utwardzenia placu między budynkami 23, 27 i 25. 172,0m2 

- Rozebranie nawierzchni z kostki Polbruk h-8 cm na podsypce cem.-piask. 
   - nawierzchnia przed bud. nr 25. Rozbiórka ręczna. Materiał do odzysku.   53,0m2 
- Rozebranie nawierzchni z kostki Polbruk h-8 cm na podsypce cem.-piask. 
     - nawierzchnia przed bud. nr 25. Rozbiórka ręczna. Materiał do odzysku.    10,0m2 
- Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej - Demontaż kanału  

o wym.: 1,7×1,2 m w świetle z dnem z kinetą z betonu 1,2×0,2 m oraz 
 ścianami i sklepieniem łukowym w postaci muru z kamienia łamanego.    54,0m3 

- Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) 
 do 70 cm- Analogia: ręczna rozbiórka fundamentu z betonu  
 rozbiórka cz. dennej: kinety i półek grub. szac. 40 cm     29,0m3 

- Demontaż rurociągu betonowego o śr. nom. 1000 mm o złączach na zakład  
z opaską z zaprawy cementowej i papy      21,0m3 

- Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego  
zaprawą cementową, rurociągi betonowe Dn·800·mm odc. Di1-Wł1)    42,70m3 

- Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową, 
 rurociągi betonowe Dn·800·mm (odc. Di2-kanał murow.)      -3,50m 

- Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową, 
 rurociągi betonowe Dn·600·mm       -8,00m 

- Demontaż rurociągu betonowego kielichowego jajowego 1250×700 mm, 
uszczelnionego zaprawą cementową, Odcinek: Di6-D1.     -6,00m 

- Demontaż rurociągu kanalizacji sanitarnej z PVC fi250 mm na odcinku: Si1-Si3 (syfon)  -10,70m 
- Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie - studnie  

z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm o głębokości 3 m - studnia Si1   -1,0szt 
- Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie 

 studnie w cz. dennej z cegły grub 25 cm o wymiarach ~1,4×1,4 m o głębokości 3 m 
 studnia Di1 - oznaczenie jak na rys. nr 2      1,2m3 

- Rozebranie słupków do znaków-Demontaż słupków wraz z łańcuchami  
- barierka wzdłuż chodnika na odcinku od bud. nr 19 do bud. nr 27    -16,0szt 

- Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podwórzowy   -1szt 
 

Wymienione ilości rozbiórek są ilościami niezbędnymi zapewniającymi wykonanie.  
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania, powinny być 
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Materiały z rozbiórki należy odwieźć na odkład. Doły (wykopy) po usuniętych 
budowlach lub ich - elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone a dalej zasypane. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe 
doły należy wypełnić warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w BN-77/8931-12. Pozostały materiał nie nadający się do takiego zagospodarowania wykonawca usunie z placu 
budowy i odpowiednio zutylizuje na własny koszt. Odzyskany kamień naturalny , płyty można wbudować ponownie po uzgodnieniu z 
Inżynierem Kontraktu i inwestorem. 
 
W związku z tym, że rozbiórce podlegają istniejące i czynne odcinki kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej w cenie 
ofertowej należy uwzględnić konieczność tymczasowego ich blokowania oraz przepompowywania płynących ścieków.                                        
Przez cały okres prac wymaga się od Wykonawcy utrzymania w sprawności istniejące układy kanalizacyjne. 

  

66..  KK00NNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

6.1.Kontrola jakości Robót  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek budowli, gruzu z powierzchni pasa robót ziemnych,  
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania i kompletności wykonania robót. 

6.2.Zagęszczenie gruntu  

Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych obiektach powinno spełniać wymagania określone w ST "Wykonanie 
kanalizacji metodą wykopu otwartego ". 
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77..  OOBBMMIIAARR  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. "Wymagania ogólne’’ 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg, wjazdów, chodników i kanałów  jest: 

 dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 

 dla nawierzchni dróg i wjazdów wraz z krawężnikami - m2 (metr kwadratowy), 

 dla podbudów pod drogi i chodniki z obrzeżami i ściekami prefabrykowanymi - m2 (metr kwadratowy), 

 dla przepustów kanałów i ich elementów : 
 a) betonowych wylewanych, murowanych kamiennych i ceglanych - m3 (metr sześcienny), 
 b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych i z tworzywa - m (metr) 
-   dla studni rewizyjnych z kręgów betonowych – kpl ( komplet ) 
-   dla wpustów podwórzowych – szt. ( sztuka ) 
 
Koszty opłat za tymczasowe składowanie odpadów i ich utylizację na składowisku odpadów należy ująć w cenie jednostkowej  
elementu. 

88..  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne’’ 

99..  PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne’’ 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania tymczasowego i utylizacji odpadu na składowisku 
odpadów 

  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 

 odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki wraz z kosztami składowania tymczasowego i utylizacji odpadu na składowisku 
odpadów 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki ścieku: 

 odsłonięcie ścieku, 

 ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem, 

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 

 załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania tymczasowego i utylizacji odpadu na składowisku 
odpadów 

 uporządkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki chodników: 

 ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania tymczasowego i utylizacji odpadu na składowisku 
odpadów 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
e) dla rozbiórki kanałów 

 odkopanie kanałów, fundamentów, ław, umocnień itp., 

 ew. ustawienie umocnień ścian wykopów i ich późniejsze rozebranie, 

 rozebranie elementów kanałów 

 sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 

 załadunek i wywiezienie materiałów  z rozbiórki wraz z kosztami składowania tymczasowego i utylizacji odpadu na składowisku 
odpadów 

 zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
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 uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 

 

Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za zagospodarowanie (lub unieszkodliwienie) odpadów 
powstałych w wyniku realizacji kontraktu – zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 
2001 r. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) Jeżeli przepisy tego wymagają Wykonawca ma obowiązek uzyskać 
odpowiednie decyzje lub pozwolenia w tym zakresie. 

 
 

1100..  PPRRZZEEPPIISSYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  

Przepisy wiązane nie występują 
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SSSSSSTTT...   000000...000333...   UUUŁŁŁOOOŻŻŻEEENNNIIIEEE   KKKAAANNNAAALLLIIIZZZAAACCCJJJIII      MMMEEETTTOOODDDĄĄĄ   WWWYYYKKKOOOPPPUUU   OOOTTTWWWAAARRRTTTEEEGGGOOO      

11..  WWSSTTĘĘPP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót kanalizacji  
metodą  wykopu  otwartego  oraz budowy urządzeń do podczyszczania ścieków metodą studniarską w ramach zadania pn. 
„Zadanie Nr VII - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja deszczowa - zadanie 2b, I etap - 
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz budowa zespołu urządzeń do podczyszczania 
ścieków opadowych".  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych wyżej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z budową kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej  metodą wykopu otwartego oraz budowy urządzeń do podczyszczania ścieków metodą studniarską w 
gruntach I-V kategorii  i obejmują: 

- roboty przygotowawcze  

- wykonanie robót ziemnych i zabezpieczenie wykopów 

- wykonanie podsypek i obsypek piaskowych rurociągów 

- roboty montażowe: rurociągów  kanalizacyjnych, rurociągów tymczasowych, czasowych przełączeń istniejących włączeń 
do kanału 

- roboty odwodnieniowe wykopów wraz z niezbędnymi rurociągami tymczasowymi,   

- wykonanie zasypki wykopów z wymianą gruntu 

- kontrola jakości 
W niniejszym opracowaniu ujęto roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów związane z wykonywaniem kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej. 

W związku z tym, że rozbiórce podlegają istniejące i czynne odcinki kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej w cenie 
ofertowej należy uwzględnić konieczność tymczasowego ich blokowania oraz przepompowywanie płynących ścieków.                                        
Przez cały okres prac wymaga się od Wykonawcy utrzymania w sprawności istniejące układy kanalizacyjne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustaleniami PN-87/B-01070 „Sieć kanalizacyjna – zewnętrzna - obiekty i elementy 
wyposażenia - terminologia” oraz określeniem w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.4.1.Roboty ziemne 
Wykopy - doły szeroko- wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów, kabli, 
kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych; obmiar robót w metrach sześciennych wykopu z 
wyjątkiem wykopów dla kabli mierzonych w metrach i kilometrach;- przekopy - wykopy podłużne otwarte dla linii kolejowych, dróg 
kołowych, kanałów spławnych i melioracyjnych oraz rowów; obmiar robót w metrach sześciennych przekopu; 
Ukopy - miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub wykonania zasypki, sam zaś ukop 
pozostaje bezużyteczny; obmiar w metrach sześciennych ukopu; 
Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,0 m2 przy wykonaniu mechanicznym i 
do 2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym; 
Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu; obmiar w metrach sześciennych wykopów lub ukopów, 
z których wydobyto ziemię na wykonanie nasypu, z wyjątkiem specjalnie zaznaczonych przypadków, gdy obmiar dokonywany jest w 
metrach sześciennych nasypu, np. nasypy zapór ziemnych; 

Odkład - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z 
przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu; obmiar w metrach sześciennych wykopu lub przekopu; 
Korona - powierzchnia płaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli ziemnej liniowej ( drogi, zapory ziemnej, wału 
ochronnego itp.) - górna w nasypie, dolna w przekopie; 

Plantowanie terenu - wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzędnych przez ścięcie wypukłości i 
zasypanie wgłębień, o średniej wysokości i głębokości zasypań nie przekraczających 30 cm, przy odległości przemieszczania mas 
ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy ręcznej; obmiar w metrach kwadratowych; 
Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu - rozmieszczenie mechaniczne lub ręczne ziemi warstwą o 
określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie; obmiar w metrach sześciennych przekopu; 

Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów - ręczne obrobienie powierzchni skarp, 
korony lub dna z dokładnością do +10 cm w wykopie lub przekopie w stosunku do projektu oraz z dokładnością +-15 cm na nasypie 
lub odkładzie; robota uwzględniona w nakładach; 
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Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych - ręczne obrobienie powierzchni po 
wykonanych robotach ziemnych z dokładnością podaną w tablicy 0006, lp. 01 -02. KNR2-01 

 

1.4.2 Kanały  

Kanalizacja sanitarna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków z obiektów budowlanych i ich 
otoczenia do sieci  kanalizacyjnej zewnętrznej . 

Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych 

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż            1,0 m. 

Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 

Wykopy – doły szeroko- i wąsko przestrzenne liniowe dla fundamentów lub  dla  urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów)  

Kanał - budowa liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 

Kanał zbiorczy- kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

Kanał boczny– kanał  doprowadzający  ścieki do kanału  zbiorczego 

Odgałęzienie – cześć kanału bocznego od kolektora głównego do granicy posesji 

Kolektor główny kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorowych i odprowadzenie ich do odbiornika   

Kanał ściekowy grawitacyjny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 

Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo 

podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 

kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir 

albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym w projekcie gr.10cm. 

Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką otaczający przewód kanalizacyjny wysokości 20cm ponad 

wierzchem  

Zasypka - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego od rzędnej wierzchu obsypki do rzędnej terenu (wyłączając grubość warstw 

wierzchnich tj nawierzchnie, humus.) 

Powierzchnia zwilżona - Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami 
Inżyniera Kontraktu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" 

 
1.5.1. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych 

Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla 
którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z 02.09.2004 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), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
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- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania 

 
1.5.2. Nazwy i kody: 

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

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

Kategoria obiektu budowlanego – XXVI 

Współczynnik kategorii obiektu (k)– 8,0 

Współczynnik wielkości obiektu (w) -1,0 

Dział- 45000000-7    Roboty budowlane 

Grupa-45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa-45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
1.5.3. Wymagania geotechniczne 

Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie danych geotechnicznych, które szeregują grunty do odpowiedniej kategorii wg PN-
86/B-02480 w oparciu o: 
a) sondy gruntowe podane na profilach zawierające opis uwarstwień gruntów, poziom wód gruntowych i powierzchniowych, 
b) stan terenu (znaki wysokościowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie itp.). 
 

1.5.4. Odkrycia wykopaliskowe 
Teren, na którym została zaprojektowana nowa sieć kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi, znajduje się głównie 
na obszarze strefy z istniejącymi lokalnymi drogami utwardzonymi własności Gminy Głuchołazy. Na podstawie ustaleń Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Opinii Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu – pismo znak: 
ZN.5181.1.2012.BP z dnia 06.02.2012. oraz Pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu nr 18/A/2012 
z dnia 20.02.2012 r., obszar objęty projektem tzn. ulice zlokalizowane pomiędzy ul. Opolską, a ul. M. Skłodowskiej Curie znajdują 
się na granicy dwóch stref „A" i „B” ochrony konserwatorskiej i wpisane są do rejestru zabytków nr 138/54 z dnia 03.12.1954. 

W związku z tym należy prowadzić roboty  zgodnie  z zapisami uzgodnień z Konserwatorem zabytków i  zapewnić nadzór 
archeologiczny przez uprawnioną do prac archeologicznych firmę lub instytucję .  W trakcie robót rozbiórkowych należy 
wykonać kompleksową inwentaryzację dokumentującą zabytek oraz złożyć ją w archiwum OWKZ w termonie 30 dni od 
zakończenia robót rozbiórkowych  - zgodnie z Opinią nr ZN.5181.1.2012.BP i Pozwoleniem nr 18/A/2012 OWKZ w Opolu.  
Nadzór archeologiczny, wykonanie kompleksowej inwentaryzacji dokumentacji zabytek oraz złożenie jej w archiwum 
OWKZ   należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach podstawowych 
robót budowlanych. 
Ponadto w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne 
należy powiadomić Inżyniera Kontraktu oraz władze konserwatorskie i roboty przerwać na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.  
 

1.5.5. Urządzenia i materiały nie przewidziane w dokumentacji 
a) Ze względu na bardzo duże zagęszczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, należy przed przystąpieniem do zasadniczych 
robót sprzętem mechanicznym wykonać ręcznie liczne przekopy dla ich zlokalizowania. Przez okres trwania prac wymaga się od 
Wykonawcy zapewnienia stałego nadzoru właścicieli istniejącego uzbrojenia. Koszty nadzoru Wykonawca uwzględni w cenie 
ofertowej. Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji (urządzenia 
instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas 
roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inżyniera Kontraktu, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 
postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami, 
b) W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiały nadające się do dalszego użytku należy powiadomić o tym Inżyniera 
Kontraktu i ustalić z nim sposób dalszego postępowania, 
c) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od 
przewidzianej w dokumentacji oraz w razie natrafienia na kurzawkę, roboty ziemne należy przerwać i powiadomić Inżyniera Kontraktu  
w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
 

1.5.6. Odwodnienie terenu 
Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, żeby było zapewnione łatwe i szybkie odprowadzenie wód gruntowych 
i opadowych z wykopów oraz grawitacyjne obniżenie poziomu wód gruntowych w każdej fazie robót. 
Przy budowie w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą występować 
następujące  metody odwodnienia: 

 powierzchniowa, - pompowanie bezpośrednio z wykopu ,drenażu poziomego, 

 osuszanie za pomocą filtrów igłowych 
Dla wykopu budowanego w gruntach nawodnionych na jego dnie należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 
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cm 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do 
studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu w wybranym najniższym punkcie, skąd zostanie odpompowana poza 
zasięg robót. 
Przy odwodnieniu za pomocą filtrów igłowych należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 4-6 m, montowane 
za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0,50 m. Do ustalenia wartości współczynników wodoprzepuszczalności można 
posłużyć sie danym zawartymi w poniższej tablicy. 
Orientacyjne wartości współczynnika wodoprzepuszczalności 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 

Igłofiltry i budowa instalacji 
 
Igłofiltry zakończone filtrem, umiejscawiane są w gruncie i stanowią punkty ujęć wodnych. Umożliwiają one pozyskiwanie i 
odprowadzanie wody z otaczającego go obszaru. W zależności od warunków terenowych i wymagań, koniec igłofiltra znajduje się 
zwykle na głębokości 4-6 m a w przypadku wykopów pod przepompownie dostosowane do potrzeb. Nad poziomem gruntu igłofiltry 
łączone są z kolektorem. Ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji takich jak łuki, 
łączniki i rury przelotowej. Ciąg kolektorów podłączony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada pompę lub pompy 
umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji. Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia 
pobór wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurociąg lub wąż zrzutowy. Przyjmuje się że 
jeden poziom igłofiltrów umożliwia obniżenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec 
igłofiltra powinien być umieszczony ok 1-2 m. poniżej oczekiwanej głębokości do której powinien zostać obniżony poziom wody.  
Uwaga ! 
Ze względu na: 
- wysoki poziom wód gruntowych ( 1,2 – 2,0 m p.p.t. ) 
- bliskie sąsiedztwo istniejącej zabudowy miejskiej 
roboty ziemne oraz obniżenie zwierciadła wody gruntowej na czas robót należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i 
pod nadzorem hydrogeologicznym, z uwagi na możliwość naruszenia statyki fundamentów istniejącej zabudowy. Koszt 
nadzoru hydrogeologicznego  Wykonawca winien uwzględnić w ofercie w kosztach robót podstawowych. 
 

1.5.7. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych 
W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniżonych temperatur, roboty te należy wykonywać w 
sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. "Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur". Przez pojęcie "obniżonej temperatury" należy rozumieć temperaturę otoczenia niższą niż +5°C. 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

22..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY    

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt. 2 

Ogólne   wymagania   dotyczące   materiałów, ich pozyskiwania   i składowania, podano SST „Wymagania ogólne" 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydaną przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inżyniera Kontraktu. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia  7 lipca 1994  z póz. zmian. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do 
obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w 
Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji 
zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437) 
 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie  jakością 

Rodzaj gruntu  k (cm/s) 

Drobny żwir 4.0*10-1 – 5.0*10-1 

Piasek gruboziarnisty 5.0*10-1 – 1.5*10-1 

Piasek drobnoziarnisty 1.5*10-1 – 1.5*10-3 

Piasek pylasty 1.5*10-4 – 1.5*10-5 

Less o strukturze: nienaruszonej 1.0*10-3 – 5.0*10-4 

przerobionej 1.5*10-5 – 1.5*10-7 

Pyły drobne 1.5*10-5 – 5.0*10-5 

Glina 1.5*10-6 – 1.5*10-8 

Ił chudy 1.5*10-7 – 1.5*10-9 

Ił 1.5*10-8 – 1.5*10-10 
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PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach  grawitacyjnej 
PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenie odprowadzania ścieków 
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 877:2002 (U) Rury i kształtki z żeliwa, złącza, i elementy wyposażenia  odprowadzania wód z budynków. 
Wymagania, metody badań i  jakości 
PN-EN 1091:2002 Systemy zewnętrznej kanalizacji podciśnieniowej 
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
  przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i   kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu zmianami, stosować wyroby    budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 
 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
 
1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 
Normą lub z europejską aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie  wymagań 
podstawowych oraz wyrobów  wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym 
załącznikiem do rozporządzenia , 

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano  oceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, 

5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa", dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Kanały kanalizacji grawitacyjnej  

Kanały sieci głównej kanalizacji ciśnieniowej realizowanej metodą wykopu otwartego należy wykonać z następujących  rur: 

- grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych, kielichowych z PP (polipropylenu)o średnicy nominalnej 

DN800 mm i wymiarach Ø 895/785 mm, SN8       - 42,7 mb 

- grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych okrągłych o średnicy nominalnej DN 600mm, z uszczelką 

zintegrowaną, z bet. C40/50, 100 kN/mb       - 9,5 mb 

- grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych okrągłych o średnicy nominalnej DN 1200mm,  

z uszczelką zintegrowaną, z bet. C40/50, 180 kN/mb      - 9,7 mb 

- grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych o profilu dzwonowym (gardzielowym) o wymiarach przekroju 

poprzecznego DN 2000/1250-klinowa uszczelka na bosym końcu z bet. C40/50    - 38,5 m 

- grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur z PVC Litych, SDR34 SN8 o wymiarach: Ø400×11,7 mm – połączenie 

króćców urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych (osadnika i separatora), na odcinku L=15 mb pomiędzy 

projektowaną studnią D3 i projektowaną studnią DKP      - 4,5 mb 

- grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur z PVC Litych, SDR34 SN8 o wymiarach: Ø400×11,7 mm na odcinku 
pomiędzy projektowaną studnią DKP i projektowaną studnią DP     - 1,3 mb 

- grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych okrągłych o średnicy nominalnej DN 1200mm,z uszczelką 
zintegrowaną, z bet. C40/50, 180 kN/mb       - 14,0 mb 

- grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych o profilu jajowym z uszczelką zintegrowaną o wymiarach 
przekroju poprzecznego DN 800/1200, z uszczelką zintegrowaną, z bet. C40/50, 120 kN/mb,  - 6,0 mb 

- grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej z rur z PVC Litych, SDR34 SN8 o wymiarach: Ø250×7,3 mm, - 10,7 mb 
 

 
2.3. Beton  

Beton  C 12/15 (B-15)  powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03264:2002 

 
 
2.4.Podsypka i obsypka piaskowa  

- kruszywo mineralne naturalne– piasek wg PN-B-11113:1996 2 
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2.5 Kruszywo mineralne naturalne  

- piasek wg PN – B-111113: 3 
2.6. Zabezpieczenie wykopu. 

Dla  wykonywanej  kanalizacji metodą wykopu otwartego – umocnienie  obudowami (płytowymi systemami obudów stalowych np. 
Podlasie zgodnie z instrukcją producenta) lub wypraskami. 
 

2.7. Materiały izolacyjne. 
Izolacje z izoplastu R i B oraz lepik asfaltowy na gorąco wg PN-58/C-9617. 

 
2.8.Składowanie materiałów  

 rury kanałowe PCV - Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperatura nie wyższa niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

 Rury należy układając w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być 
składowane osobno. Wykonawca jest  zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób  zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub  pojedynczych rur. 

 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Rury 
powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna 
przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur: powodując ich deformację. 

 Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W 
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur z fazować. 

 Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób: uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. Składowane rury i elementy nie mogą być narażone na intensywne 
oddziaływanie ciepła, rozpuszczalników i kontakt z otwartym ogniem. Należy chronić rury przed uszkodzeniami, silnym 
zanieczyszczeniem  uszczelnień i przed obciążeniami punktowymi. W przypadku późniejszego składowania bez  
opakowania fabrycznego należy każdorazowo uzależnić ilość warstw rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków  
przeładunku bezpieczeństwa. Pod pierwszą warstwą rur powinny być ułożone drewniane kantówki, aby zapobiec 
nanoszeniu błota  przez ściekającą wodę  deszczową i przymarzaniu rur do podłoża.  

 Rury betonowe i kręgi należy składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany 
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów; 

 uszczelki gumowe do połączeń kielichowych przechowywać w skrzyniach lub pojemnikach zabezpieczonych przed 
działaniami produktów naftowych, tłuszczów, smarów i olejów, rozpuszczalników benzynowych, nasłonecznieniem lub 
mrozem. Przechowywać należy w pomieszczeniach o temp.: 0 ÷ 250 C w odległości minimum 1,5 m od źródła ciepła. 

 składowisko kruszywa  ze względu na fakt, iż budowana kanalizacja znajduje się w centrum miasta, składowisko powinno być 
zlokalizowane w możliwie najbliższym miejscu lecz nie pogarszającym walorów estetycznych.  Podłoże składowiska powinno 
być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania i poboru. Wymaga się od Wykonawcy uzyskanie zgody Urzędu Miejskiego w Głuchołazach na lokalizację 
składowiska. 

 

2.9. Grunty 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje norma PN-S-02205:1998 tablica 3 „Roboty ziemne. Wymagania i badania". 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w wyżej wymienionej normie . 

33..  SSPPRRZZĘĘTT  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 pkt. 3 „Wymagania Ogólne”. Wykonawca  przystępujący do 
wykonania kanalizacji zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót, oraz nie spowoduje zagrożenia dla istniejących 
obiektów budowlanych. 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu dla robót przygotowawczych i ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do odspajania i 
wydobywania gruntów , jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów  ,transportu mas ziemnych ,sprzętu 
zagęszczającego są to 

 koparka 0,15; 0,25 i 0,6-1,0 m3 
 spycharka kołowa lub gąsienicowa 74KM/100KM 
 sprzętu do zagęszczania gruntu: zagęszczarka, ubijak spalinowy,  
 pompa - do 8 l/s  
 samochód skrzyniowy 5,0t, - 15t 
 samochód samowyładowczy 5-15 t 
 igłofiltry wraz z agregatem pompowym  
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 piła do cięcia nawierzchni bitumicznych i betonowych  
 sprężarka powietrzna 4-5 m3/min 

Sprzęt do wykonania i zasypania wykopów oraz środki transportu muszą być dostosowane do technologii i warunków wykonywania 
robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

Sprzęt w robotach ziemnych powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji  
Projektowej i wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji  Technicznych. 

Wykonawca na swój koszt naprawi wszystkie drogi które zostały zniszczone lub uszkodzone wskutek odbywającego się 
ruchu pojazdów i sprzętu budowy. 

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu dla robót montażowych 

 żuraw budowlany 4 do 25t,  
 wciągarka mechaniczna 1,6-5t 
 samochód samowyładowczy 5 t 
 samochód skrzyniowy 5,0t, - 15t 
 samochód samowyładowczy 5-15 t 
 samochód do transportu betonu 
 ubijak spalinowy 200 kg 
 betoniarka elektryczna 
 wibrator pogrążalny 
 spawarka elektryczna  
 agregat prądotwórczy  
 ciągnik kołowy 
 kocioł do gotowania lepiku 50-100cm3 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywania robót oraz 
wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

44..  TTRRAANNSSPPOORRTT  

Wymagania ogólne  dotyczące transportu podano w ST 00.00 pkt. 4. „Wymagania Ogólne” Materiały na budowę powinny być 
przewożone odpowiednimi środkami transportu w taki sposób aby uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie  z przepisami BHP. Rodzaj oraz 
liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST i wskazaniami Inżyniera Kontraktu  oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Trasę dowozu materiałów budowlanych i 
odwozu gruzu i ziemi należy uzgodnić   z  Administratorami Dróg. 

4.1. Rury PVC,  

Transport może odbywać się na zasadach określonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym. Rury przewozić  w pozycji leżącej 
- poziomej równolegle do kierunku jazdy na podkładach i klinach uniemożliwiających przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury 
powinny być przewożone na odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz w sposób fachowy załadowane i rozładowane. Rury w 
wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Należy unikać jakichkolwiek uderzeń. Rury są 
zwykle dostarczane w 6-cio metrowych odcinkach z fabrycznie nałożonym łącznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, 
najczęściej w formie palety rur nadają się do transportu i składowania. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika 
widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować 
zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna być zachowana 
szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 

 na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co 
najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające 
boczne ściany skrzyń samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. 
Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 00C i niższej z uwagi na kruchość rur PVC w tych temperaturach. 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC. 
 

4.2 Uszczelki gumowe do połączeń kielichowych 

Transportować w skrzyniach lub pojemnikach powiązane po 10 ÷ 100 sztuk tej samej średnicy, zabezpieczone przed działaniem 
produktów naftowych, tłuszczów, smarów i olejów, rozpuszczalników benzynowych, nasłonecznieniu     i mrozem. 
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4.3  Kręgi, rury, płyty betonowe i żelbetowe  

Przewozić transportem samochodowym w pozycji poziomej (analogicznie jak pozycja wbudowania). Dla zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami przewożonych elementów należy dokonać ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z 
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Zalecana grubość warstwy załadunku – 1 warstwa. 

 Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą ilości lin w  zawiesiu dostosowanych do ciężaru i gabarytu 
elementu . Powinny być one rozmieszczone równomiernie na obwodzie danego prefabrykatu. Prędkość jazdy winna być 
dostosowana do bezusterkowego dowozu zawartości. 

4.4 . Transport mieszanki betonowej  

Transport mieszanki betonowej a tym samym warunki i czas transportu do miejsca jej układania nie powinien spowodować: 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.5. Transport  materiałów z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki nawierzchni jezdni i chodnika asfaltowego oraz podbudowy z tłucznia stanowią gruz, który podlega odwozowi 
do miejsca składowania. Wybór miejsca składowania – utylizacji należy do obowiązku Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez 
Inżyniera Kontraktu.  

 

4.6. Transport  ziemi 

Trasę odwozu ziemi należy uzgodnić z Administratorami Dróg . 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót 
drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają  Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń  Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na  piśmie przez inspektora 
nadzoru.   

Wykonawca na swój koszt naprawi wszystkie drogi które zostały zniszczone lub uszkodzone wskutek odbywającego się 
ruchu pojazdów i sprzętu budowy. 

 

55..  WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" 

5.2. Roboty  przygotowawcze  i rozbiórkowe 

Zasady wykonania robót przygotowawcze  i rozbiórkowe podano w SST 00.01 oraz SST 00.02 

5.3. Roboty ziemne - wykopy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi zawartymi w projekcie 
technicznym. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte o ścianach pionowych, wąskoprzestrzenne, ręczne lub mechaniczne 
zgodnie  z  normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.  W przypadku realizacji urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych i 
studzienki połączeniowej  DP, roboty ziemne wykonać metodą studniarską. W trakcie robót należy zadbać o należytą estetykę 
miejsca robót. Zapewnić bezpieczeństwo i należyte oznakowanie. Barierki ochronne i znaki drogowe zgodne z obowiązującymi 
przepisami, bez śladów uszkodzeń - utrzymane w należytym stanie. Przed rozpoczęciem robót zgłosić do akceptacji Inżynierowi 
Kontraktu stosowane barierki i znaki. 

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia 
to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz  odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości 
wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

Na odcinkach wykonywanych wydobywaną ziemię z wykopu należy odwieżć w całości na tymczasowe składowisko, lub 
docelowo na składowisko odpadów – celem utylizacji.   

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody 
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gruntowej i osuwisk: 

 w gruntach bardzo spoistych 2: 1, 

 w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 

 w pozostałych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach  gliniastych 1: 1,25, 

 w gruntach niespoistych 1:1,50,przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 

wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 

 
Ustalenie sposobu zabezpieczenia ścian wykopów  
Wykopy tj. pionowe ściany  wykopu należy umocnić zgodnie z projektem.  

Obudowa ścian wykopów powinna wystawać 15 cm ponad teren. 

Minimalne szerokości wykopów w zależności od średnicy przewodu 

DN, mm 

DN, mm Minimalna szerokość wykopu (OD + x) 

Wykop 

umocniony 
Wykop nieumocniony 

β > 60o β< 60o 

DN ≤225 OD + 0.40 OD + 0.40 
225≤DN ≤ 350 OD + 0.50 OD + 0.50 OD + 0.40 
350 ≤DN ≤ 700 OD + 0.70 OD + 0.70 OD + 0.40 
DN > 1200 OD + 1.00 OD + 1.00 OD + 0.40 

Szerokość i głębokość wykopów podano w Dokumentacji Projektowej. Umocnienia wykopów należy wykonać za pomocą obudów 
stalowych. Obudowy wykopów należy zakładać zgodnie z instrukcją producenta. Przy ustalaniu warunków gruntowych należy 
rozpoznać stan nawodnienia czyli ustalić wysokość położenia zwierciadła wody gruntowej oraz rozpoznać współczynnik 
wodoprzepuszczalności. Jako miarodajna wysokość położenia zwierciadła wody gruntowej należy zakładać maksymalny, możliwy 
do wystąpienia w istniejących warunkach, poziom jego położenia. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć 
wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego 
wykopu krzyżujące się lub biegnące  równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą 
osiągnięcia głębokości większej  niż  1 m od poziomu  terenu, w odległości nie przekraczającej, co 20 m. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Nadmiar ziemi z wykopów należy złożyć w miejscu 
składowania lub wykorzystać do niwelacji terenu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Tolerancja dla rzędnych dna 
wykopu nie powinna przekraczać + 3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla  gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast 
tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm. 

5.3.1.Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na 
powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 

Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę  i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
5.3.2.Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera Kontraktu szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów 
na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

5.3.3.Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów 
 
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą występować 
trzy metody odwodnienia: 

 powierzchniowa, 

 drenażu poziomego, 

 depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.  
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek 
zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie 
do odbiornika. 

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować typowe zestawy 
igłofiltrów o głębokości 4-8 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. 32 mm. Igłofiltry wpłukiwać w grunt obu 
stronach, w odstępach zgodnie z podanymi na profilach. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę 
pompowania w czasie 6 godzin za pomocą agregatu igłofiltrowego celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości 
obsypki filtracyjnej. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. 
Wykonawca powinien  wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych oraz wód stojących poza  
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obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli wskutek  zaniedbania 
Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które  spowoduje ich  długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma  obowiązek  usunięcia 
tych gruntów i zastąpienie gruntami przydatnymi na  własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.  
Odwodnienie wykopów umocnionych może odbywać się za pomocą  pomp przy niezbyt dużym napływie wód. Przy pompowaniu 
wody bezpośrednio z wykopu nie można dopuścić do rozmywania dna wykopu i wypłukiwania  gruntu spoza jego ścian. Przy bardzo 
dużym napływie wody do wykopu sugeruje się, zastosowanie agregatu igłofiltrów. 

 
5.3.4.Podłoże 

5.3.4.1. Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na 
nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.  Podłoże 
naturalne należy zabezpieczyć przed: 

• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0.2 -0.3m i studzienek 
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i 
wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 
• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0.50 m poniżej 
poziomu podłoża naturalnego. Badania podłoża naturalnego wykonać wg 5.4.6. 

 

5.3.4.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.3.4.1. należy wykonać podłoże 
wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

 podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy nie nawodnionych 
skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych; 

 przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp) o małej grubości po ich usunięciu;  
 podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 

 przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 

 w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów.  

Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10 m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach  pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności odcinka  kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni  lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach  celowniczych 
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

• dla przewodów PVC 10 cm, 
• dla pozostały 5 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być  większe niż 
10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie  powinno 
przekraczać w żadnym jego punkcie +-1 cm. 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 

  
5.3.5.Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu (piasek) strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0.3 m dla rur z PVC.  

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:  
etap l   - wykonanie warstwy ochronnej (piasek) rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
etap II - po próbie szczelności złączy rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej (piasek) w miejscach połączeń;  
etap III - zasyp wykopu gruntem dowiezionym i zakupionym (piasek, pospółka itp.), warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem i rozbiórka deskowań i rozpór ścian wykopu. Materiał użyty do zasypu - wymiany gruntu musi zapewniać 
uzyskanie wymaganych specyfikacją wskaźników zagęszczenia.  
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 
drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 
przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu.  Zasypanie wykopów 
powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem który spełnia powyższe wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z 
jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu 
wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w Dokumentacji. 
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W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być zagęszczona do 
wskaźnika zagęszczenia Is 0.90 dla mniejszego przykrycia Is- 0.85.  
Badania pełne  należy wykonać przy  każdej  zaobserwowanej zmianie  jakości piasku, pospółki.  

- Użyty materiał i sposób  zasypania  przewodu nie powinien  spowodować uszkodzenia  ułożonego  przewodu i obiektów na 
przewodzie. Wypełnienie i zasypywanie wykopu powinno następować warstwami 0,2-0,3 m. Podsypkę i obsypkę piaskową  
należy wykonać z kruszywa naturalnego wg PN-B –111113 :1996 Zasypanie  wykopu piaskiem należy wykonać z kruszywa 
naturalnego wg PN-B-111113 :1996 3;  

Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczona za pomocą średniej 
wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,6kN) lub za pomocą płytowych zagęszczarek wstrząsowych 
(ciężar roboczy do 5kN). Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1m. 
 

5.4 . Roboty montażowe metodą tradycyjną 

5.4.1 Siec kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz urządzenia do podczyszczania wód deszczowych 
Główny ciąg nowoprojektowanej trasy sieci kanalizacji deszczowej poprowadzono w pasie jezdni ulicy Kościuszki, a także we 
fragmentach pasów jezdni ulic: Opolskiej i M.C. Skłodowskiej (drogi własności Gminy Głuchołazy) oraz na obszarze placu 
postojowo-manewrowego położonego na działkach: nr 62/1 (działka prywatna) i nr 62/2 (działka Gminy Głuchołazy). 

Projektowane trasy sieci deszczowej i odcinka kanalizacji sanitarnej przedstawiono na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 
1:500 (rys. nr 3) oraz na profilach podłużnych w skali 1:100/500 (rys. nr 4).  

Wykopy pod rurociągi będą realizowane w wykopach otwartych o ścianach pionowych, ubezpieczonych wypraskami stalowymi lub 
skrzyniowymi obudowami stalowymi. Istniejąca w pasie prowadzonych robót konstrukcja jezdni (warstwy podbudowy z kostki 
granitowej i warstwy tłuczniowe oraz warstwy z asfaltobetonu) zostaną zdemontowane; z tym, że kostka granitowa zostanie 
odzyskana, ułożona w pryzmy i powtórnie użyta do wykonania nowej warstwy podbudowy jezdni w trakcie wznawiania nawierzchni 
w pasie robót po ich zakończeniu. Pozostała część rozebranych warstw konstrukcyjnych nawierzchni zostanie odwieziona na 
składowisko odpadów. Zasypki wykopów po ułożeniu kolektorów kanalizacji deszczowej i sanitarnej z gruntu piaszczystego, 
zakupionego w 100% i dowiezionego na plac budowy – pełna wymiana gruntu w wykopie. Grunt wydobyty z wykopów dla sieci 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz studni zostanie odwieziona poza teren budowy; na składowisko odpadów lub do 
ewentualnego wykorzystana do podniesienia terenu i likwidacji lokalnych zagłębień terenu na terenie miasta Głuchołazy (po 
uzgodnieniu z U.G. w Głuchołazach oraz Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nysie). Niniejsze Uzgodnienie 
Wykonawca dokona własnym staraniem i przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu.  Szczegółowy opis zastosowanej 
technologii wykonywania wykopów podano szczegółowo na załączonych profilach podłużnych – rys. nr 4. Gruz betonowy i 
kamienny z kinety oraz kamień stanowiący ściany i sklepienie istniejącego, zabytkowego kolektora 1700×1200 mm po wykonaniu 
czynności, o których mowa w Opinii i Pozwoleniu Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu (pismo znak: 
ZN.5181.1.2012.BP z dnia 06.02.2012. oraz nr 18/A/2012 z dnia 20.02.2012 r.), należy odwieźć na składowisko odpadów lub też wg 
wskazań OWKZ w Opolu. 
  

UWAGA: Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia robót ziemnych (wykopów i zasypki wraz z 
zagęszczeniem gruntu w wykopie) na odcinku kanalizacji deszczowej D1↔D2 dla posadowienia kolektora gardzielowego 
DN2000×1250 mm i studni D1. Ze względu na zbliżenie do istniejących budynków nr 19, 21 i 23, wykop dla posadowienia 
kolektora gardzielowego DN2000×1250 o długości rur L=2500 mm należy prowadzić odcinkami o długości max. 3,5 m (7 
odcinków robót), zasypując i zagęszczając bieżący odcinek wykopu (robót) do spągu warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
(chodnika i jezdni) przed rozpoczęciem wykopu dla ułożenia następnego odcinka rury L=2500 mm. Wykop pod studnię D1 
wraz z jej posadowieniem i zasypką wykopu wokół studni wraz z zagęszczeniem, należy wykonać przed wykonaniem robót 
ziemnych i instalacyjnych dla odcinków: D1↔D2 i Di2↔D1.    

Podsypkę stanowić mogą piaski grubo-, średnio- lub drobnoziarniste. Podsypka powinna być zagęszczona natychmiast po 
wbudowaniu. Zagęszczenie podłoża i podsypki powinno być nie mniejsze niż 85% zmodyfikowanej próby Proctor’a, a w przypadku 
ułożenia przewodu pod drogą, wskaźnik zagęszczenia Is nie może być mniejszy niż wynika to z głębokości ułożenia przewodu w 
wykopie oraz kategorii ruchu. Grubość podsypki dla kanalizacji deszczowej i sanitarnej wynosić powinna min. 20 cm; dla studni i 
zbiorników grubość podsypki wynosić powinna min. 15 cm. Podsypkę pod kolektor o przekroju gardzielowym 2,0*1,25 m 
(odcinek:D→D2→D3) należy wykonać jako piaskową stabilizowaną cementem (Rm1,5MPa) o grub. min. 30 cm oraz na taką 
głębokość, która zapewni jej posadowienie (oparcie) na rodzimym gruncie po rozbiórce fundamentu istniejącego kanału 
murowanego 1,7*1,2 m. 

W celu osiągnięcia należytego oparcia bocznego dla zakładanych w wykopie rur, należy wykonać po ich obu stronach  obsypkę z 
materiału piaszczystego. Projektowana grubość obsypki ponad wierzch rury dla wykonania wszystkich rurociągów wynosi min. 
30cm. Obsypkę należy  zagęścić do stopnia Is≥0,95. Użyty materiał na podsypkę i obsypkę oraz sposób zasypania przewodu nie 
powinny spowodować uszkodzenia ułożonych rurociągów i obiektów na przewodach. Materiałem obsypki przewodów w obrębie 
strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, niezbrylony (także zmarznięty), bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno 
lub średnioziarnisty wg PN-B-03020. 
 Zasypanie pozostałej części wykopu należy wykonać warstwami. Grubość warstw nie powinna być większa niż: 
- 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym 
- 0,30m przy zagęszczaniu mechanicznym 



Stadium dokumentacji:  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

36 
„ZADANIE NR VII - SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY W GŁUCHOŁAZACH - KANALIZACJA DESZCZOWA 

 - ZADANIE 2B, I ETAP - PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ, DESZCZOWEJ I SANITARNEJ ORAZ BUDOWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH". 

Każda warstwa powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is, uzależnionego od położenia warstwy w profilu, i tak: 

 dla warstwy 0,0 ÷ 0,2 p.p.t. -  Is≥1,00 

 dla warstwy 0,2 ÷ 1,5 p.p.t. -  Is≥0,97 

 dla warstwy 1,5 ÷ do spągu zasypki wykopu -  Is≥0,95 
Zasypkę należy wykonać do rzędnej wymaganej w projekcie po uwzględnieniu warstw projektowanej nawierzchni lub humusu. 
Jednakże dopuszcza się różnice od rzędnych projektowych, jeżeli będą one uzasadnione różnicami rzędnych terenu, bezpośrednio 
sąsiadującymi z obszarem prowadzonych prac.  
W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na krzyżujące się z projektowanymi sieciami przewody 
wodociągowe i przewody kanalizacji sanitarnej. 
 

5.4.2 Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne - obiekty kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz urządzenia do 
podczyszczania wód deszczowych 

Projektowane rurociągi kanalizacji deszczowej oraz urządzenia do podczyszczania wód deszczowych, jak wspomniano wyżej, mają 
na celu dalsze przejęcie wód (ścieków) deszczowych dopływających do węzła na skrzyżowaniu ulic:  
T. Kościuszki, M.C. Skłodowskiej i Opolskiej oraz ujęcie tych wód (z zanieczyszczonej powierzchni pasów dróg i placów) w szczelny 
system kanalizacji deszczowej ze studniami na kolektorze głównym oraz studzienkami wpustów deszczowych zwieńczonych 
nasadą z wlewem bocznym lub nasadą płaską wraz z odcinkiem przykanalika deszczowego łączącego kolektory ze studzienkami 
wpustów deszczowych. Przejęte wody doprowadzone zostaną do urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe postaci 
osadnika (OS) i separatora koalescencyjnego (SEP). Separatory koalescencyjne umożliwiają oddzielanie substancji 
ropopochodnych, poprzez wykorzystanie procesów fizyko-chemicznych. Ciecze lekkie zawarte w ściekach ulegają rozdziałowi w 
wyniku grawitacyjnej sedymentacji oraz filtracji, które są wspomagane dodatkowo procesem adsorpcji, koalescencji i aglomeracji 
zawieszonych cząsteczek oleju. Konstrukcja separatora koalescencyjnego zapewnia uspokojenie przepływu zanieczyszczonych 
wód oraz jednoczesne wymuszanie rozdziału strumienia ścieków na substancje ropopochodne (magazynowane w separatorze) i 
wodę. 

Natomiast osadnik spowalnia przepływ i magazynuje osad. Zawiesina ogólna i zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są w osadniku 
dzięki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. Deflektor stalowy zamontowany na wlocie do osadnika odpowiednio ukierunkowuje 
strumień ścieków, dzięki czemu uzyskuje się zwiększoną skuteczności działania urządzenia. Proces ten przebiega poprzez 
zwiększenie powierzchni przypadającej na ilość doprowadzonych do osadnika ścieków.  
Podczyszczone w w/w urządzeniu wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone szczelnym rurociągiem do istniejącego 
kolektora Ø1000mm (odcinek Di1→istniejący wylot W-2) w miejscu lokalizacji studni istniejącej Di1 (patrz rys. nr 2); w niniejszym 
projekcie do przebudowy na studnię o symbolu DP (studnia połączeniowa – patrz rys. nr 3), jako zapuszczaną, z osadnikiem min. 
60 cm i wyjściem (króćcem) dla osadzenia rury żelbetowej Ø1400 mm w kierunku działki nr 64, tzn. wyjściem pod kątem 90º w 
stosunku do odcinka wyznaczonego przez studnie Dp↔D4. Lokalizację rurociągów sieci kanalizacji deszczowej oraz urządzeń do 
podczyszczania (separatora i osadnika) pokazano na załączonej mapie syt.-wys. w skali 1:1000 – rys. nr 3. 
 

W studni rozdziału D3 zaprojektowano korytkowy regulator przepływu typu DB oraz przegrodę w stronę odpływu na by-pass 
(kierunek→studnia D4) w postaci płyty ze stali nierdzewnej o wymiarach: 2300×550×6 mm, której krawędź położona jest na 
wysokości 0,56 m ponad rzędną dna kinety w studni rozdziału D3, tzn. na rzędnej 279,42+0,56=279,98 m n.p.m. Takie rozwiązanie 
pozwoli na rozdział strugi wód burzowych z opadu nawalnego, dopływających do studni rozdziału D3, na strugę o wartości 
przepływu nominalnego Qnom=130 dm3/s kierowaną bezpośrednio na osadnik i separator (co zapewni bezpieczeństwo ich pracy – 
brak przeciążenia) oraz na strugę kierowaną na by-pass Ø1200 mm (kierunek→studnia D4) o wartości przepływu: Qby-pass= Omax- 
Qnom= 2556,6 dm3/s -130 dm3/s = 2426,60 dm3/s. Dla przepływu Qby-pass= 2426,60 dm3/s wysokość warstwy przelewającej się strugi 
cieczy, wynikająca z obliczeń dla przelewu bocznego o ostrej krawędzi i długości LPrzel.=2,30 m  wynosi Hby-pass=0,65 m, co daje 
napełnienie w studni rozdziału D3 równe 1,21 m (rzędna z.w.=280,63). Z tego wynika, że napełnienie w kolektorze gardzielowym (o 
wym. 2,0×1,25 m) oraz kolektorze by-passu (Ø1,20 m) w trakcie trwania deszczu nawalnego nie spowoduje pracy tych kolektorów 
pod ciśnieniem. 
      

Regulator korytkowy typu DB składa sie z korytka w kształcie litery U od góry zabudowanego skrzynka z przesłona. Typ DB posiada 
dwie przesłony. Regulatory korytkowe są szczególnie przydatne dla dużych przepływów oraz niewielkich spiętrzeń. Bardzo dobrze 
sprawdzają się również w kanalizacji ogólnospławnej ze względu na duże wolne przeloty elementów przepływowych (korytko 
przepuszcza duże zanieczyszczenia stałe). Nawet w przypadku kolmatacji dolnego otworu odpływowego, przepływ przez 
urządzenie odbywa sie dzięki przelewowi przez górną krawędź koryta. Urządzenie rozpoczyna prace przy niskim poziomie wody. 
Do wysokości ciśnienia równej wysokości dna skrzynki dławienie przepływu nie występuje (μ=0,9). Gdy zwierciadło wody na 
odpływie podniesie sie do górnej krawędzi skrzynki (w dokumentacji o,7 m ponad rzędną kinety w studni D3), rozpoczyna sie 
przelew. Krzyżowanie się dwóch strug cieczy powoduje wzrost oporów przepływu oraz zmianę przebiegu charakterystyki przepływu 
(μ=0,6). Regulator korytkowy dobrano tak, aby dla maksymalnego spiętrzenia przepływ przez urządzenie odpowiadał maksymalnej 
dopuszczalnej wartości, tzn. Qnom=130 dm3/s. Przebieg charakterystyki przepływu można optymalizować (w granicach ± 25 %) 
przez regulacje przysłony w skrzynce dławiącej. 
 

5.4.3 Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne - sieć kanalizacji grawitacyjnej deszczowej i sanitarnej - 
projektowane rozwiązania techniczne 

Sieć główną kanalizacji deszczowej grawitacyjnej projektuje się wykonać z atestowanych rur żelbetowych, okrągłych oraz o 
przekroju dzwonowym (gardzielowym) i jajowym, o średnicach pokazanych na załączonej mapie syt.-wys. w skali 1:500 i na 
profilach podłużnych w skali 1:100/500, posiadających dopuszczenia na polski rynek zgodne z wymogami prawa budowlanego, w 
tym normy PN-EN 1916 – Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe - dla rur 



Stadium dokumentacji:  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

37 
„ZADANIE NR VII - SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY W GŁUCHOŁAZACH - KANALIZACJA DESZCZOWA 

 - ZADANIE 2B, I ETAP - PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ, DESZCZOWEJ I SANITARNEJ ORAZ BUDOWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH". 

żelbetowych. Dla odcinka wymienianego, istniejącego kolektora deszczowego Ø0,8 m na odcinku: studnia Di1→Wł1 (ściana 
komory murow. Di2) zaprojektowano rurociąg z rur dwuściennych, kielichowych z polipropylenu o średnicy Dz/Di=895/785 mm, 
SN8, posiadających dopuszczenia na polski rynek zgodne z wymogami prawa budowlanego, w tym normy PN-EN 13476-1:2008 – 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego, bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy 
przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chloreku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i 
polietylenu (PE) - Część 1 i Część 3.  
Wymianę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni Si1 do studni Si3 (likwidacja istniejącego syfonu w miejscu 
kolizji z istniejącym rurociągiem kanalizacji deszczowej Ø800 bet.), projektuje się wykonać z atestowanych rur Litych z PVC-U, 
okrągłych, o średnicy pokazanej na załączonej mapie syt.-wys. w skali 1:500 i na profilach podłużnych w skali 1:100/500, 
posiadających dopuszczenia na polski rynek zgodne z wymogami prawa budowlanego, w tym normy PN-EN 1401-1:1999 – 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu  - dla rur z PVC-U.  
Zaprojektowano minimalny spadek dla rurociągu Ø800 wynoszący 1,4‰  zgodnie z profilami zamieszczonym w części rysunkowej 
niniejszego projektu. Wszystkie połączenia rur należy wykonać na wcisk z użyciem atestowanych uszczelek gumowych (zgodnie z 
instrukcja producenta), które zapewniają szczelne połączenia 

5.4.4 Skrzyżowania z przeszkodami 
Na obszarze objętym inwestycją projektowane kolektory i rurociągi sieci deszczowych i sieci sanitarnej krzyżują się wzajemnie z 
istniejącą infrastrukturą podziemną, w tym min. z przewodami sieci wodociągowej, gazowej, sanitarnej oraz liniami kablowymi 
energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Na podstawie danych zawartych na uzgodnionej wywiadem branżowym mapie syt.-wys. do 
celów projektowych jak i na podstawie dodatkowych uzgodnień branżowych dokonanych przez projektanta z właścicielami sieci i 
urządzeń podziemnych, w tym w szczególności z TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, Rejon Dystrybucji Zachód – Nysa, 
48-300 Nysa, ul. Bramy Grodkowskiej 2, Górnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, 45-071 
Opole, ul. Armii Krajowej 2 oraz Gminą Głuchołazy wniesiono na wykonane profile orientacyjne lokalizacje istniejącego uzbrojenia 
podziemnego, ujawnionego w trakcie przeprowadzonych prac i uzgodnień a także opracowano i uzgodniono z w/w instytucjami 
projekty branżowe ewentualnych, koniecznych do wykonania na etapie wykonawstwa robót przekładek i zabezpieczeń istniejącej 
sieci gazowej i kabli elektroenergetycznych. 

Ponadto w punkcie 10.0 dokumentacji projektowej zamieszczono kserokopie pism uzgadniających lokalizację projektowanych sieci 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej względem tych sieci.    

Wykonawca powinien przed rozpoczęciem robót pod nadzorem gestora sieci wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej 
lokalizacji uzbrojenia zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. Po zakończeniu robót przekopy zasypać z zagęszczeniem warstwami.  

Częścią składową projektu wykonawczego są branżowe projekty: 

1. wykonania ewentualnych przekładek istniejących kabli elektroenergetycznych lub ich zabezpieczenia w miejscach skrzyżowań – 
„Projekt przełożenia kabli elektroenergetycznych w miejscu kolizji z projektowanymi rurociągami i studniami kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej” – Tom. II, Zał. nr 2, 

2. wykonania przekładki istniejącego przyłącza gazowego Ø50 mm oraz zabezpieczeń czynnej sieci i przyłączy gazowych poprzez 
nałożenie rur osłonowych (ochronnych) – „Skrzyżowania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z istniejącymi rurociągami 
gazowymi”  – Tom. II, Zał. nr 3. 
 

Tylko zgodnie z w/w projektami i wydanymi uzgodnieniami branżowymi przez właścicieli sieci gazowej i elektroenergetycznej oraz 

po odkopaniu i uzgodnieniu terminu i sposobu prowadzenia prac związanych z przekładkami lub zabezpieczeniem istniejącej 

infrastruktury j/w, należy prowadzić prace opisane wyżej. 

Przełożenie istniejącej sieci wodociągowej Ø100 żel., znajdującej się w świetle istniejącego kanału murowanego 1,7×1,2 m, należy 

wykonać zgodnie z rys. nr 6. Termin przepięcia (przełożenia) sieci uzgodnić z Właścicielem sieci, tj. Spółką „Wodociągi” Spółka z 

o.o. w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy, ul. Reymonta 12. 

Koszty przełożenia i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

66..  KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami normy PN-92/B-10735 . Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, 
podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu 
na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją. 

Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji przeprowadzić na podstawie atestów producentów, porównania ich cech z 
normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 

Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary  i  badania : 

- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów. 
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- Badanie  wykonania  wykopów  umocnionych - badanie  materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio 
na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi  w  Dokumentacji  
Projektowej 

- Sprawdzenie metod wykonania wykopów – wykonuje  się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z  Dokumentacją  oraz  
użytkowanym  sprzętem 

- Badania  podłoża naturalnego przeprowadza się w celu stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy 
grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z   określonymi warunkami w Dokumentacji 
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.   W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia 
agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera 
kontraktu 

- Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu. 

- Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem  kanału, zbadanie 
dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia gruntu zasypowego. Pomiar należy wykonać z 
dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż  50 m. 

- Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym, na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i 
porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

- Badania w zakresie  przewodu, liniowego odwodnienia, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 
pomiaru długości ( z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w 
planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym 
powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

- Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, 
napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę 
szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić 
uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn 
nieszczelności. 

- Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar 
dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty 
co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

- Inspekcja kanału kamerą  

- Badanie  wskaźników  zagęszczenia  poszczególnych warstw  zasypu 

- Sprawdzenie  rzędnych  posadowienia  studzienek ściekowych (kratek) i pokryw  włazowych 

- Badanie połączenia  rur  i prefabrykatów – należy   przeprowadzić przez  oględziny  zewnętrzne 

6.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie  odległości krawędzi  wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić  więcej  niż  + 5 cm 
- odchylenie  wymiarów w planie nie powinno być większe  niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie  powinno  przekraczać  + 5 cm  
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na  

ławach celowniczych  nie  powinna  przekraczać + 5 cm 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% projektowanego 

spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%  projektowanego spadku (przy  zwiększonym spadku) 
- wskaźnik zagęszczenia podsypki, obsypki rurociągu oraz zasypania wykopów powinien być zgodny z pkt.5.3 i 5.4  

6.2. Badanie szczelności rur 

Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w górnej studzience i wylotowe w dolnej 
powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione oraz umocowane w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie 
próby. 

Poziom zwierciadła wody, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną co najmniej 0,5m niższą od rzędnej terenu studzienki 
dolnej. Wymiary wewnętrzne studzienek należy pomierzyć z dokładnością do 1cm na wysokości 0,5m pod górną krawędzią otworu 
wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m2. Przewód o długości Ls i średnicy wewnętrznej dz. Dla ww. 
danych wylicza się Vw w m3.  

Po wykonaniu ww. prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału wodą do wysokości 0,50m ponad 
górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć  łatą niwelacyjną wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H w m. 
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Dokładność pomiaru do 1cm. Napełnienie wodą należy rozpocząć od niżej położonej studzienki, przeprowadzić powoli, aby 
umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na 
wyznaczonej wysokości H, przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności w 
celu należytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go. Dla  przewodów  z  tworzyw  sztucznych  1 godz. Przez ten 
czas prowadzi się przegląd badanego odcinka i kontrole złączy.  

Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy, należy uzupełnić zaistniały 
ubytek wody do założonego poziomu H. Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do i minuty i 
odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu rozpoczęcie próby szczelności. W czasie przeprowadzania próby, 
należy przeprowadzić kontrolę złączy rur, ścian przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z 
naczynia o pojemności dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co najmniej 1,1 Vw - dopuszczalna ilość ubytku 
wody. W chwili upływu czasu próby t, należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu z dokładnością do 1min. oraz na skali 
rurki wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością do 1mm. Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego 
odcinka przewodu i studzienek, a więc wielkość ubytku wody Vw. W ten sposób należy poddać próbie cały kanał. 

Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna spełniać niżej podane warunki: 
a) Dla przewodu rur z tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek wody lub ścieków Vw1 w czasie trwania próby 

szczelności. Czas próby t  po ustabilizowaniu się zwierciadła  wody w studzience położonej wyżej wynosi: 
t = 30min. dla odcinka przewodu o długości do 50m. 
t = 1h dla odcinka przewodu o długości powyżej 50m. 
b) Dla studzienek z prefabrykatów lub rur bez względu na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny ubytek wody lub ścieków Vw3 nie 

powinien przekroczyć wielkości 0,3dm3 na m2 powierzchni przewodu lub studzienki w ciągu 1 godz. próby. Czas trwania próby 
szczelności t nie może być krótszy niż 8h.  

d) Dopuszczalny całkowity ubytek wody  Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, należy obliczać wg wzorów: 

 dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów Vw= (0,04Fr  - 0,3Fs) x t  w dm3  

 dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej Vw= 0,04 (Fr - Fs) x t  w dm3  
gdzie: 
Fs - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości napełnienia w m2;  
Fr - powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku; 
t   - czas trwania próby; t = 8h. 

Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z 
wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu  i 
Użytkownika. 

6.3. Inspekcja TV 

Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą kanału grawitacyjnego w celu stwierdzenia 
jakości wykonania kanałów oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczeń w kanałach na skutek prowadzenia prac budowlano-
montażowych w tym odbudowy dróg. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie na płytach DVD z kamerownia (3 egz.) Zamawiającemu z pełnym opisem 
kamerowanych odcinków. Poszczególne nagrania winny obejmować zamknięte zlewnie kanalizacyjne, po wykonaniu zasypki 
wykopów i odtworzenia nawierzchni dróg. Do każdej płyty Wykonawca winien załączyć opis filmowanego zakresu kanałów wraz z 
opinią techniczną autora inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych inspekcją ewentualnych nieprawidłowości. 

Kamerowanie kanałów przed zakończeniem robót towarzyszących traktowane będzie jako materiał pomocniczy wyłącznie dla 
potrzeb Wykonawcy. (np. dla wyeliminowania wątpliwości Wykonawcy w zakresie zagęszczania podłoża, szczelności połączeń, ale 
przed prowadzeniem robót odtworzeniowych nawierzchni dróg) 

Termin inspekcji ostatecznej Wykonawca ustali z Inżynierem Kontraktu. 

77..  OOBBMMIIAARR  RROOBBÓÓTT  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót. Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1metr (m) 
ułożonego kanału , dla każdego typu, średnicy.  

88..  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

Roboty podlegają odbiorowi wg ST 00.00.00 pkt. 8. „Wymagania Ogólne” Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu 
technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu sprawdzenia wymogów. 

8. 1 .Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót/ dane geotechniczne 
obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 ;wyniki  badań  gruntów, ich uwarstwień, 
głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych 
i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia 
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warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, 
uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny 
terenu, zadrzewienie; 

 Dziennik Budowy; 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

 dane określające objętość wód, które  mogą przenikać w grunt, stwierdzenie konieczności przeprowadzenia  badań 
szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych (inspekcja 
kanałów kamerą). 
 
8.1.1 Zakres 

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z 
opadów atmosferycznych, 

 przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotności/, 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

 podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami 
producenta i normami przedmiotowymi, 

 ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 

 szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

 izolacji przewodów i studzienek. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, 
prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami . 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym;  
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;  
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
• inwentaryzacja  geodezyjna  przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana   przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną    -    4egz.  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w  Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
• protokoły badań szczelności całego przewodu. 

99..  PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

Wymagania ogólne podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. Cenę jednostki obmiarowej należy przyjmować  zgodnie z 
obmiarem wykonanych robót. 

Cena  wykonania robót obejmuje: 
• nadzór archeologiczny oraz koszty nadzoru wszystkich właścicieli sieci istniejących w gruncie 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze i roboty rozbiórkowe 
• zakup, załadunek, transport, rozładunek na Placu Budowy i składowania wszystkich materiałów w tym materiałów     
             pomocniczych 
• roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe 
• wykonanie inwentaryzacji dokumentującej zabytek ( istniejący kanał murowany) 
• nadzór hydrogeologiczny w trakcie odwadniania metodą obniżenia zwierciadła wody 
• geodezyjną obsługę budowy 
• dostarczenie materiałów 
• koszty wszelkich robót ziemnych 
• koszty oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót 
• projekt organizacji robót z oznakowaniem, wytyczeniem i utrzymaniem dróg objazdowych 
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• wykonanie kładek dla pieszych 
• montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów 
• dostawę i montaż rur osłonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejących kabli telefonicznych, elektrycznych i  
             przewodów gazowych 
• wykonanie i umocnienie  ścian  wykopu, 
• odwodnienie wykopu, 
• przygotowanie podłoża 
• ułożenie rur kanalizacyjnych 
• wykonanie studni kanalizacyjnych,  
• ułożenie  przykanalików, 
• wykonanie izolacji rur żelbetowych, studzienek ściekowych, studni kanalizacyjnych  
• blokowania i przepompowywanie  ścieków  na  czas  przebudowy odcinków  czynnej kanalizacji 
• wykonanie tymczasowych robót umożliwiających przebudowę czynnych kanałów 
• wykonanie izolacji elementów betonowych 
• wykonanie próby szczelności sieci   
• zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu, 
• odwóz  gruzu i ziemi  na  miejsce  składowania tymczasowego i stałego z uwzględnieniem kosztów utylizacji 
• odwóz  materiałów  z  odzysku  na  wyznaczone  miejsce 
• regulację  włazów  studzienek, studni i komór  
• przekładki istniejącego uzbrojenia podziemnego, oraz kosztów zabezpieczenia ich na czas budowy  
• dostawę i montaż rur osłonowych 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej; 
• wykonanie  geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej   
• uporządkowanie terenu po zakończonych robotach 
• odszkodowania za wyrządzone szkody podmiotom i osobom trzecim 
 
 
 

..1100..  PPRRZZEEPPIISSYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  

10.1. Normy 

PN-B-02480………Grunty- budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481. ……   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493          Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-S-02205          Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-76/B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B,C,D (typu ciężkiego). 
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kanalizacyjnych. 
BN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 
BN-62/6738-03,04.07 Beton hydrotechniczny. 
BN-77/8971-07 Rury ciśnieniowe o  przekroju kołowym. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu, kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  i   przy odbiorze. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe, Wymagania techniczne. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-72/B-8971-05 Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny   kanalizacyjnych. 
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki  kanalizacyjne. 
PN-87/B-01700 Sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna. Obiekty  i  elementy Wyposażenia.  Terminologia. 
PN-93/H-74124 Zwieńczenia  studzienek  i  wpustów kanalizacyjnych montowane  w   
nawierzchniach  użytkowych  przez  pojazdy  i  pieszych.  Zasady konstrukcji,  badanie  typu  i  znakowanie. 
PN-B-11113 Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych; piasek 
PN-80/B-01800  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie. konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja  i  określenia. 
21.PN-B-14501  Zaprawy  budowlane  zwykłe 

Informacje dotyczące igłofiltrów zaczerpnięto ze strony Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo- Usługowe Kaudia Sp. z o.o. 43-

450 Ustroń , ul.J.Kreta 24, tel. (33) 854 74 36 , tel./fax: (33) 854 28 40 gdzie można znaleźć w instrukcji obsługi którą można pobrać 

od producent 
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SSSSSSTTT...000000...000444...   RRROOOBBBOOOTTTYYY      OOOBBBIIIEEEKKKTTTOOOWWWEEE      ---   BBBUUUDDDOOOWWWAAA   UUURRRZZZĄĄĄDDDZZZEEEŃŃŃ   MMMEEETTTOOODDDĄĄĄ      

                                                         SSSTTTUUUDDDNNNIIIAAARRRSSSKKKĄĄĄ,,,    KKKOOONNNSSSTTTRRRUUUKKKCCCJJJEEE      BBBEEETTTOOONNNOOOWWWEEE      III      ŻŻŻEEELLLBBBEEETTTOOOWWWEEE   

11..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  II  ZZAAKKRREESS  SSTTOOSSOOWWAANNIIAA  SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII  

1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych  przewidzianymi do wykonania w ramach zadania 
pn . „Zadanie Nr VII - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja deszczowa - zadanie 
2b, I etap - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz budowa zespołu urządzeń 
do podczyszczania ścieków opadowych".  
Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.1.Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z ; 
-   wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych przewidzianymi w dokumentacji projektowej. 

-  zabudową studzienek rewizyjnych 

-  budową osadnika szlamowego, osadnika koalescencyjnego i studni połączeniowej DP metodą studniarską 
 

1.2.Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszym SST są zgodne z ST. 
 
1.2.1.Roboty ziemne 
Wykopy - doły szeroko- wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych 
(rurociągów, kabli, kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych; obmiar robót w 
metrach sześciennych wykopu z wyjątkiem wykopów dla kabli mierzonych w metrach i kilometrach;- przekopy - 
wykopy podłużne otwarte dla linii kolejowych, dróg kołowych, kanałów spławnych i melioracyjnych oraz rowów; 
obmiar robót w metrach sześciennych przekopu; 
Ukopy - miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub wykonania zasypki, 
sam zaś ukop pozostaje bezużyteczny; obmiar w metrach sześciennych ukopu; 
Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,0 m2 przy wykonaniu 
mechanicznym i do 2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym; 
Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu; obmiar w metrach sześciennych 
wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię na wykonanie nasypu, z wyjątkiem specjalnie zaznaczonych 
przypadków, gdy obmiar dokonywany jest w metrach sześciennych nasypu, np. nasypy zapór ziemnych; 

Odkład - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub 
z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu; obmiar w metrach sześciennych wykopu lub przekopu; 
Korona - powierzchnia płaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli ziemnej liniowej ( drogi, zapory 
ziemnej, wału ochronnego itp.) - górna w nasypie, dolna w przekopie; 

Plantowanie terenu - wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzędnych przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień, o średniej wysokości i głębokości zasypań nie przekraczających 30 cm, przy 
odległości przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy ręcznej; 
obmiar w metrach kwadratowych; 
Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu - rozmieszczenie mechaniczne lub ręczne 
ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie; obmiar w metrach 
sześciennych przekopu; 

Konstrukcje betonowe   –  konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi 
prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe  -  konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem 
w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły  -  beton o gęstości powyżej 1,8kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa  -  mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy  -  mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy  -  mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa    -    mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
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Powłoką ochronna z zaprawy do reprofilacji - modyfikowaną zaprawą cementowo - polimerową mieszanina 
cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku 
oczka kwadratowego 2mm z dodatkiem środków polimerowych 
W/c    -     wskaźnik wodno-cementowy. 
Deskowania    -   pomocnicze budowle tymczasowe służące do formowania elementów betonowych wykonanych na 
miejscu. 
 
1.2.2.  Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

Urządzenia do podczyszczania wód deszczowych- (osadnik+separator)  

Studzienka kanalizacyjna połączeniowa - studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 
i prawidłowej eksploatacji kanałów i łączy  co najmniej dwa kanały dopływowe w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka pomiarowa - na kanale  przeznaczona do pomiaru ilości ścieków odprowadzanych na oczyszczalnię. 

Studzienka rewizyjna - na kanale  przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów 

Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której 
ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy. 

Studzienka inspekcyjna PVC- wyposażona we właz o małej średnicy umożliwiający kontrolę i inne zabiegi 
eksploatacyjne jedynie z poziomu terenu bez możliwości wchodzenia obsługi do wnętrza  studzienki 

Kineta PVC- wyprofilowana część studzienki z wbudowanym dnem, wyposażona w połączenia kielichowe 
zapewniająca szczelne połączenie studni z rurociągami oraz rurą trzonową 

Rura trzonowa PVC- element ścienny przeznaczony do pionowej rozbudowy studzienki. 

Rura teleskopowa PVC- element przejściowy między rurą trzonową, a zwieńczeniem studzienki. 

Właz kanałowy- zwieńczenie studzienki składające się z korpusu i ruchomej pokrywy 

Stożek betonowy-żelbetowy element konstrukcyjny układany na podłożu gruntowym i stanowiący podparcie 
zwieńczenia studzienki 

Wylot kanału - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 
zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 

Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 
powierzchni terenu 

 
1.2.3  Elementy studzienek  

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory 
roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a 
rzędną spocznika lub dna studzienki. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę robocza studzienki. 
Kineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.   
Spocznik element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
 

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera 
Kontraktu. 
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22..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające aktualnie obowiązujące przepisy  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganego przez aktualnie 
obowiązujące ustawy. Materiały stosowane do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999,  PN-88/B-06250 lub  PN-ENV 206-1:2002  oraz 
warunkach technicznych 02. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie  jakością 
 

2.2.Wymagania szczegółowe 

2.1.1. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną 
samodzielnie przez wykonawcę lub mieszankę betonowa wykonywaną w Wytwórni tzw. „beton towarowy”. 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiadać klasie podanej w projekcie oraz spełniać 
wymagania norm: PN-8-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002.  
W przypadku stosowania mieszanki betonowej wykonywanej samodzielnie przez wykonawcę produkcja mieszanki 
powinna odbywać się na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez wykonawcę lub na jego zlecenie i 
zatwierdzonej przez Inżyniera Projektu. Wykonawca zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 

2.1.2. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia  betonu zgodna z projektem powinna spełniać wymagania norm: PN-S-1 0040:1999,  PN91’S-
10042, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1’Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-
2IAk:1998, PN-89’H84023.06, PN-821H-93215. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie  
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów prętów (drutów) stalowych powinno być zgodne z postanowieniami powyżej 
przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg. 
wymiarów i gatunków. Należy dążyć do tego, by stal była magazynowana w miejscu nienarażonym na nadmierne 
zawilgocenie i zanieczyszczenie. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie 
mniejszej niż 1,0mm. Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5mm. 

2.1.3. Materiały spawalnicze 
Do spawania używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadające 
wymaganiom normy:  PN-91/M-69430. 

2.1.4 Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw 
sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z 
drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.1.5. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy  PN-S-10040:1999, a 
ponadto: 

a) drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/0-95017, PN-91/0-95018, PN-75/0-96000, 
b) sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313 2:2001 oraz PN-EN 

636-3:2001, 
c) gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy  PN-84/M-81000  
d) deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
e) do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne 

parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na 
skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

2.2. Studnie  kanalizacyjne włazowe na sieci sanitarnej i deszczowej  

 studnia włazowa kanalizacyjna betonowa – oznaczona jako DP, o średnicy wewnętrznej  2500 mm, z bet. 
kl. B-45 (C35/45), zamknięta włazem betonowym na płycie pokrywowej płaskiej, wykonana jako studnia 
zapuszczana (metodą studniarską), z nożem tnącym stalowym i wgłębieniem na wbetonowanie korka 
betonowego i  przyłączami1×1200 żellbet, 1×1400 żelbet i 1×400 PVC. Głębokość studni wraz z korkiem 
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betonowym w dnie grub. 0,6 m – H=3,00 m - 1 szt. 

 studnia włazowa kanalizacyjna betonowa – oznaczona jako D1, o średnicy wewnętrznej  2600 mm, z bet. 
kl. B-45 (C35/45), zamknięta włazem betonowym na płycie pokrywowej płaskiej   
 - 1 szt. 

 studnia włazowa kanalizacyjna betonowa – oznaczona jako D2, o średnicy wewnętrznej  3200 mm, z bet. 
kl. B-45 (C35/45), zamknięta włazem betonowym na płycie pokrywowej płaskiej   
 - 1 szt. 

 studnia włazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako Si1 (na kanalizacji sanitarnej) o średnicy  

wewnętrznej  1000 mm, z bet. kl. B-45 (C35/45), zamknięta włazem betonowym na płycie pokrywowej 
płaskiej  - 1 szt. 

 remont istniejącej komory murowanej o wymiarach w rzucie: 4,10m×2,0m i wysokości w świetle 1,78m 
(komora Di3 – patrz rys. nr 2 lub Di2– patrz rys. nr 3) – wykonanie (podniesienie) nowej kinety w dnie 
komory, renowacja ścian i stropu komory polegająca na lokalnym uzupełnieniu ubytków w konstrukcji 
stropu i ścian oraz ostatecznym wykonaniu zabezpieczenia ścian i stropu komory z zastosowaniem powłok 
z chemii budowlanej     - 20 m2 

 montaż zasuwy kanałowej o średnicy nominalnej Ø200mm w komorze Di2 na odgałęzieniu do 
 studni Si2 -- 1 szt. 
 
Wymagania dla zasuwy kanałowej; 
-   zasuwa naścienna wrzecionowa obustronnie szczelna (6mSW) 
-   ogumowany pierścień uszczelniający (EPDM lub NBR) 
-   przykręcana do ściany za pomocą konstrukcji ramowej samonośnej (elementy mocowania ze stali  
    nierdzewnej 1.4301) 
-   klasa szczelności 2 
-   elementy napędowe – stal nierdzewna, mocowane do ściany komory Di2i 
-   napęd zasuwy wyniesiony powyżej płyty pokrywowej 

 
Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powinny 
być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się: 

 beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 

 kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki, 

 cegłę kanalizacyjną PN-76/B-12037, 
     Studzienki kanalizacyjne włazowe składają się z: 

 komora robocza – wykonana z kręgów żelbetowych - odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, DIN 
4034 T1 muru z cegły kanalizacyjnej - odpowiadającej wymogom  PN-B-12037, 

 przykrycie stanowi konus żelbetowy odpowiadający DIN 4034 T1  

 betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-92/B-10729 Din 4034T1  

 włazy kanałowe żeliwne  typu  ciężkiego z wypełnieniem betonowym i uszczelką w pokrywie włazu   60 
cm wg PN-H-75051-02; 

 stopnie złazowe odpowiadające wymaganiu PN-64/H-74086 

 materiały  izolacyjne. Izolacje  z  użyciem  izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.   

 przejścia szczelne  PCV 
 tuleje  ochronne  PCV  doszczelnione zaprawami wodoszczelnymi  i kitem  silikonowym; należy  wykonać  

dla  przejść  kolektora przez  ściany  studzienek. 
Przejście powinno być elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrowanie wody  gruntowej i 
eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanałem. 
 
2.3. Urządzenia do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków opadowych 
 
OSADNIK  SZLAMOWY 

osadnik szlamowy OS o pojemności 15,0 m3 o przekroju w rzucie kołowym i średnicy wewnętrznej Ø3,0 m i 
głębokości 4,17 m p.p.t. Zbiornik wykonany jako studnia zapuszczana (metoda studniarska)z korkiem betonowym. 

Wyposażenie montowane po osadzeniu zbiornika i wykonaniu płyty dennej    
     - 1 kpl 

SEPARATOR KOALESCENCYJNY 

Separator koalescencyjny SEP NG 150 z wydłużoną pianką koalescencyjną; średnica wewnętrzna  3,0 m i 
głębokości całkowitej 4,01 m p.p.t.. Zbiornik wykonany jako studnia zapuszczana (metoda studniarska) z korkiem 
betonowym. Wyposażenie montowane po osadzeniu zbiornika i wykonaniu płyty dennej, stanowiące komplet 
zakupiony u producenta. 
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2.4.Składowanie materiałów  

 Kręgi należy składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na 
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów 
lub pojedynczych kręgów; 

 cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 
odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu składowania 
powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być 
ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być 
ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy 
składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m; 

 włazy i stopnie złazowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona; 

 

33..  SSPPRRZZĘĘTT  

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

3.2.Rodzaj sprzętu 

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować między innymi: 

1) sprzętem do przygotowania mieszanki betonowej: 
a) betoniarki o wymuszonym działaniu, 
b) dozowniki wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
c) odpowiednio przeszkoloną obsługą, 

2) sprzęt do wykonania deskowań: 
a) sprzęt ciesielski, 
b) samochód skrzyniowy, 
c) żuraw o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań, 

3) sprzęt do przygotowania zbrojenia: 
a) giętarki, 
b) nożyce, 
c) prostowarki, 
d) inny sprzęt stanowiący wyposażenie zbrojarni stali, 

4) sprzęt do układania mieszanki betonowej: 
a) pojemniki do betonu, 
b) pompy do betonu, 
c) wibratory wgłębne o odpowiedniej średnicy, 
d) wibratory przyczepne, 
e) łaty wibracyjne, 
f) zacieraczki do betonu, 

5) sprzęt do obróbki i pielęgnacji betonu: 
a) szlifierki do betonu, 
b) inny sprzęt do pielęgnacji. 

6) Sprzęt dla robót montażowych 

a) żuraw budowlany 4 do 25t,  

b)  wciągarka mechaniczna 1,6-5t 

c)samochód samowyładowczy 5 t 

d) samochód skrzyniowy 5,0t, - 15t 

e) samochód samowyładowczy 5-15 t 

f) samochód do transportu betonu 

g) ubijak spalinowy 200 kg 

h) betoniarka elektryczna 

i) wibrator pogrążalny 

j) spawarka elektryczna  

k) agregat prądotwórczy  
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l) ciągnik kołowy 

m) kocioł do gotowania lepiku 50-100cm3 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym i ppoż. 

44..  TTRRAANNSSPPOORRTT  

4.1.Ogólne wymagania do transportu 

Ogólne wymagania do transportu podano w ST.  
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym i ppoż. 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w taki sposób aby uniknąć 
uszkodzeń oraz zgodnie  z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie  z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera 
Kontraktu  oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Trasę dowozu materiałów budowlanych i odwozu gruzu i 
ziemi należy uzgodnić   z  Administratorami Dróg. 
 

4.2.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy dobrać 
tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w normie PN-S-
10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
 

4.3  Kręgi, płyty betonowe i żelbetowe  

Przewozić transportem samochodowym w pozycji poziomej (analogicznie jak pozycja wbudowania). Dla 
zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewożonych elementów należy dokonać ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Zalecana grubość 
warstwy załadunku – 1 warstwa. 

 Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą ilości lin w  zawiesiu dostosowanych do ciężaru i 
gabarytu elementu . Powinny być one rozmieszczone równomiernie na obwodzie danego prefabrykatu. Prędkość 
jazdy winna być dostosowana do bezusterkowego dowozu zawartości. 

4.4  Transport cegły kanalizacyjnej  

Cegła kanalizacyjna może być przewożona środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem. Jednostki 
ładunkowe należy układać na środkach transportu w jednej warstwie, a cegłę przewożoną luzem należy układać 
ściśle jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw powierzchni środka transportu. Cegły luzem mogą być 
przewożone środkami transportu pod warunkiem stosowania opinek. Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach 
ładunkowych powinien odbywać się mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, 
widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy 
użyciu urządzeń pomocniczych. 

4.5 Transport włazów kanałowych  

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy podczas transportu 
zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem 
natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 
 

4.6          Transport  ziemi 

Trasę odwozu ziemi należy uzgodnić z Administratorami Dróg . 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
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powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 
obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem 
drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, 
wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają  Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń  Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na  
piśmie przez inspektora nadzoru.   

Wykonawca na swój koszt naprawi wszystkie drogi które zostały zniszczone lub uszkodzone wskutek 
odbywającego się ruchu pojazdów i sprzętu budowy. 
 
 

55..  WWYYKKOONNAANNIIEE    RROOBBÓÓTT  

5.1.Wymagania ogólne wykonania robót 

Wymagania ogólne wykonania robót podano w ST.  
Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B-06250  
lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
uwzględniając planowany termin rozebrania deskowań i rusztowań, jak również plan przeprowadzanych badań i 
kontroli. 

5.2.Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych należy prowadzić zgodnie  
z opracowaną przez wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu „Dokumentacją technologiczną”. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia od Inżyniera Kontraktu potwierdzonego wpisem do  
Dziennika budowy. 

5.3.Wykonanie deskowań 

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających 
uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełnić warunki podane w normie 
PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie 
mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.  
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z drzew 
iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18mm i szerokości większej niż 18cm, powinny 
być jednostronnie strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez 
wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub tworzyw sztucznych 
albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków 
ścian z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i 
zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2÷4cm na stykach 
dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie na stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również 
wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę 
rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inżynier Kontraktu w 
porozumieniem z Projektantem. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu nie mogą 
powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, 
wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy  itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z 
odpowiednimi normami. 

5.4.Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia tych zanieczyszczeń. 
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Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej ich korozji. 
Stal pokryta rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniami wody. Pręty oblodzone odmraża 
się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4mm, w przypadku większych 
odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1cm. Ciecie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się 
również cięcie palnikiem acetylenowym . 
Haki, odgięcia i rozmieszczenia zbrojenia należy wykonywać według dokumentacji projektowej z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy  PN-91/S-10042. 
Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i normą  PN-91/S-10042. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. 

5.5.Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Dla zachowania 
właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw 
sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie 
podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się koniecznie otulenie 
za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji inspektora nadzoru . 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż 
wyżarzonym drutem wiązałkowy: 

a) przy średnicy prętów do 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm, 
b) przy średnicy prętów powyżej 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia 
w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstawa zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą  PN-91/S-10042. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie  z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowanie prętów należy wiązać miękkim drutem 
lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim 
położyć spoinę wynosi 10d. 

5.6.Wbudowanie mieszanki betonowej 

Podawanie mieszanki betonowej  
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy  PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:  położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Zagęszczenie betonu  
Roboty związane z zagęszczeniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy  PN-S-
10040:1999. 
Przerwy w betonowaniu  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w 
dokumentacji technologicznej. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 
kierunku naprężeń głównych.  Powierzchnia betonu w miejscach przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

a) usunięcie z powierzchni  betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, 

b) obfite zwilżanie wodą i narzucenie kilku milimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym 
do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. Dotyczy to również 
dobetonowywania  elementów do istniejącej konstrukcji. 
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5.7.Naprawa betonów 

Przed przystąpieniem do napraw betonów powierzchnia ubytku powinna być dokładnie oczyszczona. Roboty 
naprawcze wykonywać materiałami naprawczymi typu jak „Ombran”, „Zentrifix”, „Kolmatron”, „Baucheme”  lub 
podobnych systemów,  pod warunkiem uzyskania równorzędnej jakości i niepodnoszenia ceny, przestrzegając 
technologię nakładania zapraw podaną przez ich producenta. 

 5.8.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.8.1. Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5oC, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do  -5oC,  jednak wymaga to zgody 
inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę 
betonową o temperaturze  +20oC,  w chwili układania, i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła 
w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa. 

5.8.2. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.8.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach 
jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniże 0oC  w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne na taką ewentualność, pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 

5.8.4. Pielęgnacja betonu 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy  PN-S-
10040:1999. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy  PN-881B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych (zgodnie z normą  PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.9. Obiekty kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz urządzenia do podczyszczania wód deszczowych 
Urządzenia do podczyszczania wód deszczowych (osadnik+separator) zlokalizowano na terenie działki nr 62/2 
(działka Gminy Głuchołazy). Na lokalizację w/w obiektów na działce j/w uzyskano zgodę właściciela działki, na której 
są zlokalizowane. 

Ze względu na wysoki poziom zwierciadła wody gruntowej (ok. -1,4 m p.p.t.) oraz bliskość budynków nr 23 i 27 przy  
ul. Kościuszki, posadowienie (instalację) zbiorników dla separatora i osadnika projektuje się wykonać jako studnie 
zapuszczane w grunt metodą studniarską do odpowiednich rzędnych posadowienia noży, bez pompowania wody z 
wnętrza studni w trakcie wybierania gruntu z wnętrza komory i pogrążania płaszcza zbiornika. Po osiągnięciu 
wymaganych rzędnych posadowienia oraz sprawdzeniu osi pionowej walca zbiorników, należy wykonać betonowe 
dno   w zbiornikach w dwóch fazach: 

 I-sza faza betonowania: wykonanie korka betonowego z betonu wodoszczelnego C20/25 pod wodą; górny 
poziom betonowanego korka studni (dla SEP I OS) około 20 cm poniżej docelowych rzędnych dna studni. Po 14 
dniach należy przystąpić do odpompowania wody znad korka i przystąpić do wykonania II-giej fazy 
betonowania, 

 II-ga faza betonowania: wykonanie nadbetonu z betonu wodoszczelnego C20/25 grubości ~20 cm do 
projektowanych rzędnych dna osadnika i separatora. Przed wykonaniem betonowania należy najpierw usunąć 
warstwę mleczka cementowego i skuć wierzchnią warstwę betonu wykonanego w I-szej fazie betonowania na 
głębokość min. 5 cm. Nieszczelne połączenia na styku: pobocznica wewnętrzna walca zbiornika separatora lub 
osadnika oraz beton korka I-szej fazy betonowania (tzw. nieszczelności obwodowe) należy uszczelnić przy 
pomocy pęczniejącej, szybkosprawnej zaprawy mineralnej. Następnie na powierzchnię po skuciu nanieść masę 
sczepną (mieszanka cementu, wypełniaczy i substancji modyfikujących), która znacznie zwiększy przyczepność 
nowego nadbetonu do korka wykonanego w I-szej fazie betonowania. 

Metodą studniarską zostanie wykonana także studnia DP; studnię należy wykonać jako włazową, kanalizacyjną 

betonową, o średnicy wewnętrznej  2500 mm, z bet. kl. B-45 (C35/45), zamkniętą włazem betonowym na płycie 
pokrywowej płaskiej, z nożem tnącym stalowym i wgłębieniem na wbetonowanie korka betonowego i 
przyłączami1×1200 żelbet, 1×1400 żelbet i 1×400 PVC. Głębokość studni wraz z korkiem betonowym w dnie grub. 
0,6 m – H=3,00 m. Studnia ta w I-szym etapie robót zostanie wykonana bez kinety, z korkiem o rzędnej ~60 cm 
poniżej docelowej rzędnej kinety. Wyjście w stronę przyszłego kolektora Ø1400 żelbet. należy zaślepić (do dalszej 
rozbudowy).     



Stadium dokumentacji:  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  

„ZADANIE NR VII - SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY W GŁUCHOŁAZACH - KANALIZACJA DESZCZOWA 
 - ZADANIE 2B, I ETAP - PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ, DESZCZOWEJ I SANITARNEJ ORAZ BUDOWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

OPADOWYCH". 

 

51 

Wykopy pod pozostałe studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej realizowane będą w wykopach otwartych, 
umocnionych stalowymi obudowami skrzyniowymi, o ścianach pionowych, sprzętem mechanicznym (koparkami 
podsiębiernymi i z osprzętem chwytakowym).  
Wierzchnia warstwa placu postojowo-manewrowego w postaci nawierzchni gruntowo-tłuczniowo-żwirowej zostanie 
zdjęta, na czas prac budowlanych pryzmowana, a następnie po zakończeniu robót montażowych ponownie będzie 
użyta jako podbudowa pod nową nawierzchnię tłuczniową, wykonaną w pasie prowadzonych robót wokół zbiorników 
i studni. Nadmiar gruntu wydobytego z wykopów dla zbiorników: separatora i osadnika oraz studni zostanie 
odwieziony poza teren budowy; na składowisko odpadów lub do ewentualnego wykorzystana do podniesienia 
terenu i likwidacji lokalnych zagłębień terenu na terenie miasta Głuchołazy (po uzgodnieniu z U.G. w Głuchołazach 
oraz Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nysie). Niniejsze Uzgodnienie Wykonawca dokona 
własnym staraniem i przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu. 

5.9.1 Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne - obiekty kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz 
urządzenia do podczyszczania wód deszczowych 

Projektowane rurociągi kanalizacji deszczowej oraz urządzenia do podczyszczania wód deszczowych, jak 
wspomniano wyżej, mają na celu dalsze przejęcie wód (ścieków) deszczowych dopływających do węzła na 
skrzyżowaniu ulic:  
T. Kościuszki, M.C. Skłodowskiej i Opolskiej oraz ujęcie tych wód (z zanieczyszczonej powierzchni pasów dróg i 
placów) w szczelny system kanalizacji deszczowej ze studniami na kolektorze głównym oraz studzienkami wpustów 
deszczowych zwieńczonych nasadą z wlewem bocznym lub nasadą płaską wraz z odcinkiem przykanalika 
deszczowego łączącego kolektory ze studzienkami wpustów deszczowych. Przejęte wody doprowadzone zostaną 
do urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe postaci osadnika (OS) i separatora koalescencyjnego 
(SEP). Separatory koalescencyjne umożliwiają oddzielanie substancji ropopochodnych, poprzez wykorzystanie 
procesów fizyko-chemicznych. Ciecze lekkie zawarte w ściekach ulegają rozdziałowi w wyniku grawitacyjnej 
sedymentacji oraz filtracji, które są wspomagane dodatkowo procesem adsorpcji, koalescencji i aglomeracji 
zawieszonych cząsteczek oleju. Konstrukcja separatora koalescencyjnego zapewnia uspokojenie przepływu 
zanieczyszczonych wód oraz jednoczesne wymuszanie rozdziału strumienia ścieków na substancje ropopochodne 
(magazynowane w separatorze) i wodę. 

Natomiast osadnik spowalnia przepływ i magazynuje osad. Zawiesina ogólna i zanieczyszczenia stałe 
zatrzymywane są w osadniku dzięki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. Deflektor stalowy zamontowany na 
wlocie do osadnika odpowiednio ukierunkowuje strumień ścieków, dzięki czemu uzyskuje się zwiększoną 
skuteczności działania urządzenia. Proces ten przebiega poprzez zwiększenie powierzchni przypadającej na ilość 
doprowadzonych do osadnika ścieków.  
Podczyszczone w w/w urządzeniu wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone szczelnym rurociągiem do 
istniejącego kolektora Ø1000mm (odcinek Di1→istniejący wylot W-2) w miejscu lokalizacji studni istniejącej Di1 
(patrz rys. nr 2); w niniejszym projekcie do przebudowy na studnię o symbolu DP (studnia połączeniowa – patrz rys. 
nr 3), jako zapuszczaną, z osadnikiem min. 60 cm i wyjściem (króćcem) dla osadzenia rury żelbetowej Ø1400 mm w 
kierunku działki nr 64, tzn. wyjściem pod kątem 90º w stosunku do odcinka wyznaczonego przez studnie Dp↔D4. 
Lokalizację rurociągów sieci kanalizacji deszczowej oraz urządzeń do podczyszczania (separatora i osadnika) 
pokazano na załączonej mapie syt.-wys. w skali 1:1000 – rys. nr 3. 
 

W studni rozdziału D3 zaprojektowano korytkowy regulator przepływu typu DB oraz przegrodę w stronę odpływu na 
by-pass (kierunek→studnia D4) w postaci płyty ze stali nierdzewnej o wymiarach: 2300×550×6 mm, której krawędź 
położona jest na wysokości 0,56 m ponad rzędną dna kinety w studni rozdziału D3, tzn. na rzędnej 
279,42+0,56=279,98 m n.p.m. Takie rozwiązanie pozwoli na rozdział strugi wód burzowych z opadu nawalnego, 
dopływających do studni rozdziału D3, na strugę o wartości przepływu nominalnego Qnom=130 dm3/s kierowaną 
bezpośrednio na osadnik i separator (co zapewni bezpieczeństwo ich pracy – brak przeciążenia) oraz na strugę 
kierowaną na by-pass Ø1200 mm (kierunek→studnia D4) o wartości przepływu: Qby-pass= Omax- Qnom= 2556,6 dm3/s 
-130 dm3/s = 2426,60 dm3/s. Dla przepływu Qby-pass= 2426,60 dm3/s wysokość warstwy przelewającej się strugi 
cieczy, wynikająca z obliczeń dla przelewu bocznego o ostrej krawędzi i długości LPrzel.=2,30 m  wynosi Hby-pass=0,65 
m, co daje napełnienie w studni rozdziału D3 równe 1,21 m (rzędna z.w.=280,63). Z tego wynika, że napełnienie w 
kolektorze gardzielowym (o wym. 2,0×1,25 m) oraz kolektorze by-passu (Ø1,20 m) w trakcie trwania deszczu 
nawalnego nie spowoduje pracy tych kolektorów pod ciśnieniem. 
      

Regulator korytkowy typu DB składa sie z korytka w kształcie litery U od góry zabudowanego skrzynka z przesłona. 
Typ DB posiada dwie przesłony. Regulatory korytkowe są szczególnie przydatne dla dużych przepływów oraz 
niewielkich spiętrzeń. Bardzo dobrze sprawdzają się również w kanalizacji ogólnospławnej ze względu na duże 
wolne przeloty elementów przepływowych (korytko przepuszcza duże zanieczyszczenia stałe). Nawet w przypadku 
kolmatacji dolnego otworu odpływowego, przepływ przez urządzenie odbywa sie dzięki przelewowi przez górną 
krawędź koryta. Urządzenie rozpoczyna prace przy niskim poziomie wody. Do wysokości ciśnienia równej 
wysokości dna skrzynki dławienie przepływu nie występuje (μ=0,9). Gdy zwierciadło wody na odpływie podniesie sie 
do górnej krawędzi skrzynki (w dokumentacji o,7 m ponad rzędną kinety w studni D3), rozpoczyna sie przelew. 
Krzyżowanie się dwóch strug cieczy powoduje wzrost oporów przepływu oraz zmianę przebiegu charakterystyki 
przepływu (μ=0,6). Regulator korytkowy dobrano tak, aby dla maksymalnego spiętrzenia przepływ przez urządzenie 
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odpowiadał maksymalnej dopuszczalnej wartości, tzn. Qnom=130 dm3/s. Przebieg charakterystyki przepływu można 
optymalizować (w granicach ± 25 %) przez regulacje przysłony w skrzynce dławiącej. 
 
Studnie na sieci kanalizacji deszczowej – studnie wykonane z wodoszczelnego betonu W8, mało nasiąkliwego 
nw<4% i mrozoodpornego F-150 betonu wysokiej jakości (wibroprasowanego, klasa nie niższa niż B-45 [C35/45]) 
zakończone u góry płaską płytą pokrywową lub zwężką redukcyjną (konusem). Podstawa studni kanalizacyjnej: 
dennica produkowana w formie monolitu z wylaną wewnątrz profilowaną kinetą ze spocznikiem oraz monolitycznie 
osadzonymi stopniami złazowymi i przejściami szczelnymi lub króćcami dostudziennymi (przyłączami) dla rur 
odpowiedniego rodzaju (dla rur z PVC, PP; dla rur żelbetowych okrągłe, jajowe i gardzielowe). Średnice wewnętrzne 

studni: 1000, 1200; 2000, 2500, 2600, 3000 I 3200mm – kręgi łączone na uszczelkę gumową. Część 
denną tej studni należy zamówić w postaci bez wykonanej monolitycznie kinety „na produkcji” (forma kieliszka z 
osadzonymi monolitycznie przejściami szczelnymi i kinetą betonową wykonaną jednocześnie wraz z produkcją 

pobocznicy i dna części dennej). UWAGA: studnia DP o średnicy wewnętrznej 2500 wykonana jako zapuszczana 
metodą studniarską, w I-szym etapie wykonana jako osadnikowa (osadnik min. 60 cm) z korkiem betonowym grub. 
min. 60 cm w dnie poniżej osadnika. 
Studnie muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1917:2004/AC:2009 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 
niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”.  
Lokalizacja studni zgodnie z załączoną mapą syt.-wys. w skali 1:500 oraz profilami w skali 1:100/500. Zestawienie 
studni przedstawia tabela znajdująca się przedmiarze robót. 
Studzienki kanalizacyjne powinny one spełniać określone w odrębnych przepisach wymagania dotyczące: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 warunków BHP oraz ochrony środowiska 
Przewidzianą do wymiany istniejącą studnię Si1 na przebudowywanym odcinku kanalizacji sanitarnej Si1→Si3 
należy wykonać jako nową, inspekcyjną, kaskadową (kaskada od strony ul. Opolskiej [Ø250] i ul. Kościuszki 
[Ø200]), o średnicy Ø1000 z kręgów betonowych (lub Ø1000 z PP/PE) i z włazem żeliwnym D400 –zgodnie z 
rzędnymi na załączonym profilu w skali 1:100/500. 
Na etapie wykonawstwa robót, po odkopaniu i odciążeniu istniejących studni kanalizacji deszczowej Di1, Di6 oraz 
Di12 oraz istniejącej studni kanalizacji sanitarnej Si3, należy dokonać wcinek nowoprojektowanymi kanałami 
deszczowymi żelbetowymi DN600 mm (do studni Di12), jajowym o wymiarach Ø800/1200 mm (do studni Di6) oraz z 
polipropylenu DN800 mm do studni Di1 a także kanałem sanitarnym z PVC Ø250×7,3 mm (do studni Si3). Wcinki 
poprzez powiększenie otworów w istniejących studniach w miejscach wyjść i wejść „starych” kanałów, osadzenie 
przejść szczelnych na odpowiedniej zaprawie w korpusach istniejących studni i odpowiednich dla nowych kanałów 
oraz montaż nowych kolektorów kanalizacji deszczowej i sanitarnej.    
Należy wykonać izolację przeciwwilgociową i antykorozyjną na zewnętrznych powierzchniach studni betonowych 
oraz rur żelbetowych. Studzienki należy posadowić na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości min. 15 cm. 
 
Do przykrycia zaprojektowano włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym i uszczelka gumową wtopioną pokrywę o 

wolnym prześwicie  600 mm, klasy D400, z uszczelką gumową, wg normy EN-124:2000.  
5.9.2 Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne - urządzenia do podczyszczania wód opadowych 

i roztopowych 

Na zakończeniu kolektora kanalizacji deszczowej o przekroju dzwonowym DN2000/1250, za studnią 
rozdziału D3 zaprojektowano urządzenia podczyszczające wody deszczowe w postaci osadnika 
szlamowego oraz separatora koalescencyjnego, które zagwarantują oczyszczenie w/w wód do 
wymaganych prawem parametrów: 
 zawiesina ogólna -   ≤ 100 mg/l, 

 węglowodory ropopochodne -   ≤ 15 mg/l 
Za zespołem urządzeń do podczyszczania wód zaprojektowano studnię kontrolno-pomiarową DKP w postaci 

studzienki kanalizacyjnej o średnicy  1,2 m.  
Podczyszczone wody deszczowe oraz wody z by-passu (w przypadku wystąpienia opadu nawalnego-burzowego) 
połączą się w studni połączeniowej DP o średnicy Ø2,5 m, wykonanej jako nowa w miejscu istniejącej studni Di1 o 
średnicy Ø1,2 m. 
OSADNIK  SZLAMOWY 
Osadnik szlamowy wykorzystuje różnicę ciężaru właściwego wody i cząstek sedymentujących. Znajdujące się w 
ściekach substancje stałe, takie jak piasek i szlam sedymentują (osiadają na dnie), pozostając w osadniku. 
Zaprojektowano osadniki szlamowe żelbetowe, monolityczne, dostarczane na budowę jako gotowe elementy. Dla 
zbiornika przyjęto osadnik szlamowy OS o pojemności czynnej Vcz=15,0 m3. Wymiary oraz rzędne posadowienia 
oraz sposób wykonania osadnika przedstawiono wyżej w niniejszej części opisowej oraz w części rysunkowej 
niniejszej dokumentacji i w poniższej tabeli. 
 

Parametry konstrukcyjno-technologiczne osadnika szlamowego 
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SEPARATOR KOALESCENCYJNY 
Przejęte wody deszczowe z projektowanych kolektorów deszczowych doprowadzone zostaną do zespołu 
podczyszczającego wody opadowe i roztopowe w postaci osadnika szlamowego i separatora koalescencyjnego. 
Separatory koalescencyjne (wykonane zgodnie z normą PN-EN 858), umożliwiają oddzielanie substancji 
ropopochodnych, poprzez wykorzystanie procesów fizyko-chemicznych. Ciecze lekkie zawarte w ściekach ulegają 
rozdziałowi w wyniku grawitacyjnej sedymentacji oraz filtracji, które są wspomagane dodatkowo procesem adsorpcji, 
koalescencji i aglomeracji zawieszonych cząsteczek oleju. Konstrukcja separatora koalescencyjnego zapewnia 
uspokojenie przepływu zanieczyszczonych wód oraz jednoczesne wymuszanie rozdziału strumienia ścieków na 
substancje ropopochodne (magazynowane w separatorze) i wodę. 

Zbiornik wewnętrzny separatora zamknięty jest żelbetowa płytą z otworem włazowym i przykrytym włazem, 
dostosowanym do przewidywanego obciążenia. Ściany zbiornika separatora, zakupione u producenta, nie 
wymagają pokrycia od wewnątrz preparatem zabezpieczającym beton, odpornym na chemicznie agresywne 
środowisko, w tym substancje ropopochodne oraz na zewnątrz zaizolowania substancją wodoszczelną. 
  

Zastosowane jako urządzenia oczyszczające ścieki opadowe, separatory cyrkulacyjno-koalescencyjne gwarantują 
uzyskanie na odpływie następujących parametrów jakościowych: 
- zawiesina ogólna   - max. 100 mg/l, 
- węglowodory ropopochodne  - max.   15 mg/l. 
 
 
 
UWAGA. 
Zabezpieczenie powierzchni betonowych rur, studni betonowych i żelbetowych należy izolować dwukrotnie 

środkami izolującymi. 
 
Wymiary oraz rzędne posadowienia oraz sposób wykonania separatora przedstawiono wyżej w niniejszej części 

opisowej oraz w części rysunkowej niniejszej dokumentacji. 

 
 
 

66..  KKOONNTTRROOLLAA    JJAAKKOOŚŚCCII    RROOBBÓÓTT  

6.1.Wymagania ogólne kontroli jakości robót 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz z wymaganiami podanymi w normie  PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział obiektu na 
części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, 
sposobu i ilości pobierania próbek. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera  

Parametr Jednostka Osadnik szlamowy OS 

DNwewn mm 3000 

NS (NG) dm3/s 150 

Poj. magaz. oleju  dm3 7570 

Najcięższy element  kg 7600 

Zagł. kanału (wlot) m ppt. 1,96 

DN kanału (wlot) mm 400 

Materiał kanału - PVC 

Zagł. kanału (wylot) m ppt. 1,98 

DN kanału (wylot) mm 400 

Materiał kanału - PVC 

Kąt podłączenia ° 180 

Parametr Jednostka Separator koalescencyjny SEP 

DNwewn mm 3000 

Objętość  m3 15 

Zagł. kanału (wlot) m ppt. 2,03 

DN kanału (wlot) mm 400 

Materiał kanału - PVC 

Zagł. kanału (wylot) m ppt. 2,05 

DN kanału (wylot) mm 400 

Materiał kanału - PVC 

Kąt podłączenia ° 180 
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Kontraktu. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania 
dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 

- Badania w zakresie  przewodu, liniowego odwodnienia, studzienek, obejmują czynności wstępne 
sprowadzające się do pomiaru długości ( z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), 
badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. 
Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 
1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne. 

- Sprawdzenie  rzędnych  posadowienia  studzienek ściekowych (kratek) i pokryw  włazowych 

- Sprawdzenie  zabezpieczenia  przed  korozją ścian zewnętrznych betonowych studni. Izolację 
powierzchniową studzienek o ile jest to konieczne należy sprawdzić  przez opukanie młotkiem 
drewnianym. 

 

Zakres kontroli i badań 

6.1.1. Deskowania 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez inspektora nadzoru i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999  i  PN-93/S-10080 oraz 
niniejszej SST. 
Sprawdzeniu polega na: 

a) sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, sprawdzeniem cech 
geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

b) sprawdzeniu stateczności deskowania, sprawdzeniu szczelności deskowania, 
c) sprawdzeniu czystości deskowania, sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
d) sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem adhezyjnym, sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
e) sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, sprawdzeniu geodezyjnym położenia 

górnego poziomu betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma  PN-S-10040:1999. 

6.1.2. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera Kontraktu i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach  
PN-S-10040:1999,  PN-88/B-06250 i niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 

6.1.3. Mieszanka betonowa 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-06250 i mniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 
Kontraktu  wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Wykonawca zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 
badaniach Inżynierowi Kontraktu. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami  PN-S-10040:1999,  PN-88/B-06250 i niniejszą SST, 
oraz ewentualnie inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a 
wymagane przez Inżyniera Kontraktu. 
W celu wykonania badan mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy  PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej SST. 

6.1.4.  Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunku wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą  PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

6.1.5. Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

6.1.6.  Beton 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami  PN-
S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 
kontraktu wszystkich wyników badan dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 
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badaniach Inżynierowi Kontraktu. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami  PN-S-10040:1999,  PN-88/B-06250 i niniejszą SST, 
oraz ewentualnie inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a 
wymagane przez Inżyniera Kontraktu. 
W celu wykonania badan mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy  PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 

6.1.7. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzania i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

               6.1.8. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie  odległości krawędzi  wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić  
więcej  niż  + 5 cm 

- odchylenie  wymiarów w planie nie powinno być większe  niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie  powinno  przekraczać  + 5 cm  
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do + 5 mm 

 
 6.1.9.Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 

a) kontrola  miejsca przechowywania czynników produkcji, 
b) sprawdzenie urządzeń do ważenia i mieszania, sprawdzenia betoniarki, 
c) sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania 

mieszanki betonowej, 
d) sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i 

obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana 
jest wpisem Inżyniera Kontraktu do Dziennika Budowy. 
 

                 6.2.Badanie odbiorcze studzienek 

Badania  te  polegają  na : 

 sprawdzeniu  przez  oględziny  zewnętrzne  i  pomiar  odległości od  istniejącego  uzbrojenia, 

 sprawdzeniu  wykonania  dna  studzienki  przez  oględziny  zewnętrzne, 

 sprawdzeniu  wykonania  ścian  studzienki  przez  oględziny  zewnętrzne, 

 sprawdzeniu  przejścia  kanału  przez  ściany  studzienki  przez  oględziny  zewnętrzne, 

 sprawdzeniu  włazu  kanałowego  należy  przeprowadzić przez  pomiar  odległości krawędzi otworu, od  
wewnętrznej powierzchni  ściany, oraz  zastosowania  właściwego  typu  włazu, 

 sprawdzenie  stopni  złazowych  polega  na  skontrolowaniu  zamocowania  ich  w  ścianie, pomiarze  
odstępów pionowych  i  poziomych, oraz  poziomego  położenia górnej  powierzchni stopni, 

 sprawdzenie  komina  włazowego  należy  przeprowadzić  przez  oględziny  zewnętrzne, 
 

77..  OOBBMMIIAARR    RROOBBÓÓTT  

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót.  
 

7.2 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiarową jest 1 kpl. (komplet) studzienek kanalizacyjnych, separatora koalescencyjnego i osadnika 
szlamowego, wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w 
terenie. 
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88..  OODDBBIIÓÓRR    RROOBBÓÓTT  

8.1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST. 

8.2.Odbiór robót 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 
wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji  projektowej, przywołanych normami lub w punktach 2,5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

99..      PPŁŁAATTNNOOŚŚĆĆ  

9.1.Ogólne zasady płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

9.2 Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 kpl. elementu. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
● dostarczenie i składowanie niezbędnych materiałów, 
● prace pomiarowe i przygotowawcze, 
● wykonanie „Projektu technologii betonowania”, 
● wykonanie „Planu kontroli materiałów i robót”, 
● wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania), 
● oczyszczenie podłoża, 
● wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
● pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
● oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
● przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
● montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin, 
● oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 
● przygotowanie mieszanki betonowej, 
● ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, 
zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
● pielęgnację betonu, 
● rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
● usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
● oczyszczenie strefy robót z odpadów, i usunięcie ich poza teren robót, 
● wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  
    specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera Kontraktu. 
● wykonanie izolacji 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
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1100..  ..PPRRZZEEPPIISSYY    ZZWWIIĄĄZZAANNEE  

Normy 

1. PN-S-10040:1999    Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 
badania. 

2. PN-88/B-06250         Beton zwykły. 
3. PN-88/B-06250  PN-ENV 206-1:2002   Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
4. PN-EN 197-1:2002     Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
5. PN-EN 197-2:2002     Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
6. PN-EN 196-3:1996      Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości  bjętości 
7. PN-86/B-06712             Kruszywa mineralne do betonu. 
8. PN-79/B-06711            Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
9. PN-B-11112:1996         Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
10. PN-91/B-06714/34        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywacji alkalicznej. 
11. PN-78/B-06714/15        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
12. PN-EN 933-1:2000        Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu 

ziarnowego Metoda przesiewu. 
13. PN-78/B-06714/16       Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
14. PN-EN 933-4:2001       Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn 
15. PN-78/B-06714/12       Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
16. PN-88/B-06714/48        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń    w postaci 

gliny. 
17. PN-78/B-06714/13      Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
18. PN-77/B-06714/18        Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
19. PN-EN 1925:2001         Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie współczynnika  nasiąkliwości 

kapilarnej. 
20. PN-88/B-32250             Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
21. PN-EN 934-2:2002        Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
22. PN-EN 934-6:2002       Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 
23. PN-91/-10042            Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
24. PN-ISO 6935-1:1998     Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
25. PN-ISO 6935-1:1998     Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju. 
26. PN-ISO 6935-2:1998        Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998    Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania     

stosowane w kraju. 
28. PN-89/H-84023.06   Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
29. PN-82/H-93215      Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
30. PN-91/M-69430   Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i 

badania. 
31. PN-92/D-95017    Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
32. PN-91/D-95018     Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 
33. PN-75/D-96000     Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
34. PN-72/D-96002      Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
35. PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
37. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
38. PN-EN 636-3:2001  Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki użytkowanej w 

warunkach zewnętrznych. 

39. Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna. 

40. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

41. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. 

42. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

43. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B,C,D (typu ciężkiego). 

44. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kanalizacyjnych. 

45. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu, kręgi betonowe i żelbetowe. 
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46. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki  kanalizacyjne. 

47. PN-87/B-01700 Sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna. Obiekty  i  elementy Wyposażenia.  

Terminologia. 

48. PN-93/H-74124 Zwieńczenia  studzienek  i  wpustów kanalizacyjnych montowane  w   

49. nawierzchniach  użytkowych  przez  pojazdy  i  pieszych.  Zasady konstrukcji,  badanie  typu  

i  znakowanie. 

50.  
. 

1.1. Inne dokumenty 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DZ.U. 2006r. nr 156. Poz. 1118 z dn. 
18.08.2006r. z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 62, poz. 881), 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r. nr 166, poz. 1360 z późn. 

zm.). 
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SSSSSSTTT...000000...000555      PPPRRRZZZEEEŁŁŁOOOŻŻŻEEENNNIIIEEE   WWWOOODDDOOOCCCIIIĄĄĄGGGÓÓÓWWW      ZZZ   TTTWWWOOORRRZZZYYYWWW   SSSZZZTTTUUUCCCZZZNNNYYYCCCHHH   

11..  WWSSTTĘĘPP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przełożenia rurociągu  wodociągowego z tworzyw sztucznych  objętych projektem technicznym pod nazwą pn: 
„Zadanie Nr VII - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja deszczowa - zadanie 2b, 
I etap - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz budowa zespołu urządzeń do 
podczyszczania ścieków opadowych".  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy sieci  wodociągowych.  
Zakres stosowania dotyczy wykonania przełożenia linii wodociągowych zarówno w gruntach nienawodnionych jak i 
nawodnionych, w środowisku słabo i silnie agresywnym (po odpowiednim zabezpieczeniu). 

1.4. Określenia podstawowe 

Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą    PN-87/B-1060 [1], PN-82/M-01600 
[33] i definicjami podanymi w OST -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń Inspektora nadzoru skich, przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedną 
jednostkę osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie leżący w granicach tej jednostki osadniczej, 
sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców, 
zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  
przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy doprowadzający wodę 
od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 
przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu magistralnego 
do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 
przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć wodociągową z 
wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 
przewód wodociągowy tranzytowy i przesyłowy - przewód wodociągowy bez odgałęzień, przeznaczony 
wyłącznie do transportu wody na dużą odległość i łączący źródło wody ze zbiornikiem początkowym lub magistralą 
wodociągową, 
kompensator na sieci - urządzenie zabezpieczające przewód przed powstaniem nadmiernych naprężeń osiowych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

22..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia 
o jakości lub deklaracje zgodności Wykonawca zobowiązany jest:  
• dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, 
• stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze, 
• powiadomić Inżyniera Kontraktu o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 
dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.2. Rury  

Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 
- rury ciśnieniowe z polietylenu twardego PE 100  SDR 17 Dz - 110 x 6,6 mm 

2.3. Kruszywo na podsypkę 

Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] i 
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BN-84/6774-02 [52]. 

2.4. Elementy montażowe 

Jako elementy montażowe należy stosować: materiały i wyroby wyszczególnione na rys. nr 6 w projekcie  
budowlanym i  wykonawczym. 

2.5. Składowanie materiałów 

Rury przewodowe 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący  
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 
 
Ponadto: 
a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na 

całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać: 
rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 

Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 [34] powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych   
  przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z właścicielem terenu i Inżynierem    
Kontraktu. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo  
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

33..  SSPPRRZZĘĘTT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i  
wykończeniowych: 

 koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 

 wiertnicę do wykonania przewiertu HDD 

3.3. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy: 

 samochód dostawczy do 0,9 t, 

 samochód skrzyniowy do 5 t, 

 samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 

 samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

 samochód beczkowóz 4 t, 

 żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

44..  TTRRAANNSSPPOORRTT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST. 00.00"Wymagania ogólne"  

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 

podklinowanie lub inny sposób . Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać 
przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz ładować do granic 
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wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z 
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może 
przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i 
kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać 
elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

4.3. Transport armatury 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

4.4. Transport włazów kanałowych, stopni i skrzynek ulicznych 

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

4.5. Transport kruszywa 

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. 
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 

55..  WWYYKKOONNYYWWAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

5.3. Roboty ziemne 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z 
rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu. 

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed 
szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez 
zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 

Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopów, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na składowisko odpadów i utylizowany. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się 

stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli 
deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami 
lub klamrami. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 
wynosić 0,7 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 
powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. 
Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 

5.4. Roboty montażowe 

Lokalizacja rurociągu powinna być zgodna z DT. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i 
naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.  

Wytyczne wykonania przewodów 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej 
na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi zgodnie z Projektem budowlanym i wraz z częścią graficzna. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
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przewodzie. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosić: 

 dla przewodów z rur żeliwnych - 0,5 m, 

 dla przewodów z innych rur       - 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 

sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach 

przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7]. 
Pozostałe warstwy gruntu zasypowego dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 

uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi 

66..  KK00NNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola związana z wykonaniem przewodów wodociągowych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją projektową wykopów 
otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na 
podłożu, szczelności przewodu, zabezpieczenia przewodu przed korozją. 

 Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów tłocznych następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

 Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości i 
średnicy, badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur. Ułożenie 
przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 
obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie szczelności wykonać zgodnie z normami. 

6.2. Próby szczelności rurociągu ciśnieniowego 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności.  

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie Inwestora lub 
Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.  

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w Polskich 
Normach (PN-81/B-10725), WTWiOR oraz WTWOiRTS . Niezależnie od wymagań określonych w normie należy 
zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 

 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego odcinka, 

 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

 W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 

 przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być 
niższa niż 1°C, 

 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 
ustabilizowania, 

 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać 
jego poziom, 

 po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania 
temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do 
kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 
30 minut, 
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 cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób 
szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia 
odcinków. Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1 MPa. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po zakończeniu 
próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z 
wody. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, 
Inżyniera Kontraktu i Użytkownika. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 
[13 ] 

77..  OOBBMMIIAARR  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. "Wymagania ogólne’’ 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia elementy składowe: 

  wykopy i zasypki, 
--    podsypkę i obsypkę piaskową 

 beton 

 studzienki i komory wodociągowe w kompletach, 

 armaturę i przełączenia na czynnej sieci 

88..  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne’’. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 
przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

 przygotowanie podłoża, 

 podsypkę i obsypkę piaskową 

 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

 wykonanie studzienek wodociągowych, 

 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

Inżynier Kontraktu dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8.2. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, 
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]), 

 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, 
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na 
stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
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99..  PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. "Wymagania ogólne’’ 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 

     roboty przygotowawcze, 

     oznakowanie robót, 

     przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

     odłączenie i demontaż kolidującego odcinka sieci wodociągowej 

     wykonanie obejścia siecią wodociągową z zabezpieczeniem rurą ochronną, zgodnie z dokumentacją projektową, 

     wykonanie inwentaryzacji przebiegu sieci pod gruntem. 
 
UWAGA. 
Koszty  przebudowy sieci wodociągowej należy uwzględnić w cenie 1m budowanej kanalizacji. 
 

1100..  PPRRZZEEPPIISSYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  

10.1. Normy 

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
2. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
3. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN-76/C-89202 Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
5 PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania. 

   

10.2. Inne dokumenty 

1Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. Instytut 
Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r. 
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SSSSSSTTT...000000...000666      PPPRRRZZZEEEBBBUUUDDDOOOWWWAAA      KKKAAABBBLLLOOOWWWYYYCCCHHH      LLLIIINNNIIIIII    EEENNNEEERRRGGGEEETTTYYYCCCZZZNNNYYYCCCHHH      PPPRRRZZZYYY      

PPPRRRZZZEEEBBBUUUDDDOOOWWWIIIEEE   DDDRRRÓÓÓGGG         

11..  WWSSTTĘĘPP  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kablowych linii 
energetycznych przy przebudowie kanalizacji objętych projektem technicznym pn: „Zadanie Nr VII - System 
wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja deszczowa - zadanie 2b, I etap - Przebudowa 
kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz budowa zespołu urządzeń do podczyszczania 
ścieków opadowych".  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy linii kablowych kolidujących z 
przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli 
jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski 
tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 
1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
1.4.3. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 
1.4.4. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli. 
1.4.5. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
1.4.6. Przykrycie - słoma ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 
1.4.7. Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń. 
1.4.8. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 
kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia 
podziemnego. 
1.4.9. Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem 
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 
układania bez stosowania przegród  lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 
1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-61/E-01002 [1] i definicjami podanymi w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

22..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  ST „Wymagania ogólne” . 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy EN PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub obowiązujące prawem dopuszczenia, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera Kontraktu. 

2.2. Kable 

Przy przebudowie istniejących linii kablowych lub budowie nowych należy stosować kable uzgodnione z zakładem 
energetycznym oraz zgodne z dokumentacją projektową. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych należy 
stosować następujące typy kabli: 
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     YAKY wg PN-76/E-90301 [7] o napięciu znamionowym do 1 kV, 

     YHAKX wg PN-76/E-90306 [9] lub HAKnFtA wg PN-76/E-90251 [5] o napięciu znamionowym od 1 do 30 kV, 

     YKSY wg PN-76/E-90304 [8] dla linii sygnalizacyjnych. 
Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej 
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg zarządzenia MGiE [24] oraz powinien spełniać 
wymagania skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych wg zarządzenia Ministra Przemysłu [23]. 
Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu. 

2.3. Mufy i głowice kablowe 

Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz do 
mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli o powłoce metalowej o 
napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV powinny mieć wkładki metalowe do łączenia z powłokami metalowymi 
łączonych kabli. 
Mufy i głowice kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3]. 

2.4. Piasek 

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 [16]. 

2.5. Folia 

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii 
kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu 
znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego, a przy napięciach od 1 do 30 kV, koloru 
czerwonego. 
 Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. 
 Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 [15]. 

2.6. Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych 
mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy 
liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 
powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy 
wewnętrznej nie mniejszej niż 100 mm dla kabli do 1 kV i średnicy 150 mm dla kabli od 1 do 30 kV. 
Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/H-74219 [12], a rury PCW normy PN-80/89205 [11]. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed 
działaniem sił mechanicznych. 

33..  SSPPRRZZĘĘTT  

3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST, SST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do wykonania linii  kablowej 

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 

     spawarki transformatorowej, 

     zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 

     ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do  15 cm, 

     wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10 t., 

     zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA. 

44..  TTRRAANNSSPPOORRTT  

4.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. 
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Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST, SST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2. Środki transportu 

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących  środków transportu: 

     samochodu skrzyniowego, 

     samochodu dostawczego, 

     przyczepy do przewożenia kabli, 

     samochodu samowyładowczego, 

     ciągnika kołowego. 
 Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

55..  WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

5.1. Przebudowa linii kablowych 

Przy przebudowie i budowie dróg, występujące elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne linie kablowe, które nie 
spełniają wymagań PN-76/E-05125 [2] powinny być przebudowane. 
Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika linii. Warunki te 
określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii przebudowywanej. 
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera Kontraktu a harmonogram robót, zawierający 
uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych liniach kablowych. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące linie kablowe należy przebudowywać 
zachowując następującą kolejność robót: 

     wybudowanie nowego niekolidującego z drogą odcinka linii mającego parametry nie gorsze niż 
przebudowywana linia kablowa, 

     wyłączenie napięcia zasilającego tę linię, 

     wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym, poza obszarem kolizji z drogą, 

     zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii. 
 Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i 
higieny pracy [22]. 

5.2. Demontaż linii kablowej 

Demontaż kolizyjnego odcinka linii kablowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, OST i SST oraz 
zaleceniami użytkownika tej linii. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii kablowej w możliwie taki sposób, aby jej elementy nie zostały 
uszkodzone lub zniszczone. 
W przypadku niemożności zdemontowania elementów linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić 
o tym Inspektora nadzoru a i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie lub zniszczenie. 
W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić element linii bez jego demontażu, o ile uzyska na to 
zgodę Inspektora nadzoru a. 
Wszelkie wykopy związane z odkopaniem linii kablowej powinny być zasypane gruntem zagęszczanym warstwami 
co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 
Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu wszystkich materiałów pochodzących 
z demontażu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca. 

5.3. Rowy pod kable 

 Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od 
warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. 
 Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. 
 Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla wg p. 5.4.4 powiększoną o 10 cm, natomiast 
szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru: 

S = nd + (n-1) a + 20  [cm] 

gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie, 
 d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie, 
 a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1. 

Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 
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Skrzyżowanie 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość  w cm 

lub zbliżenie pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do          1 
kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 25 10 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 
urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 

mogą się 
stykać 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do          1 
kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe 
wyższe niż 1 kV 

  

50 

  

10 
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 
kV i nie przekraczające 10 kV z kablami tego samego typu 

  

50 

  

10 
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 
10 kV z kablami tego samego rodzaju 50 25 

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50 

Kabli różnych użytkowników 50 50 

Kabli z mufami sąsiednich kabli` - 25 

5.4. Układanie kabli 

5.4.1. Ogólne wymagania 

 Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające 
uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 
 Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Rolki powinny być 
ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża. 
 Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz 
wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 

     szczelne zalutowanie powłoki, 

     nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla 

 Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 
a)     4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 
b)    0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
 W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura 
układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. 
 Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
 Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 
powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC. 

5.4.3. Zginanie kabli 

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 
możliwie duży, nie mniejszy niż: 
a) 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych, 
b) 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce 
ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o 
powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4, 
c)15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce 
ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o liczbie żył nie przekraczających 
4. 

5.4.4. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie 

 Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach 
kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na 
dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 
 Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego 
gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla 
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powinna wynosić co najmniej 25 cm. 
 Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14]. 
 Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla 
powinna wynosić nie mniej niż: 

     70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach 
rolnych, 

     80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, z 
wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 

     90 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,  

     100 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV . 
 Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym 
do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach 
mufy, łącznie nie mniej niż: 

     4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym od 
15 do 40 kV, 

     3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym od 
1 do 10 kV, 

     1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV. 

5.4.5. Układanie kabli na słupach linii napowietrznych 

 Przy kablowaniu odcinków linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich słupy i 
połączenie jego żył z przewodami napowietrznymi. 
 Kabel należy chronić rurą stalową do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m od powierzchni gruntu. Średnica 
wewnętrzna rury nie może być mniejsza niż 1,5-krotna zewnętrzna średnica wprowadzanego kabla i jednocześnie 
nie mniejsza niż 50 mm. 
 Kabel na słupie powinien być przymocowany do jego ścianki za pomocą uchwytów o szerokości równej co 
najmniej zewnętrznej jego średnicy. W przypadku mocowania kabla bez opancerzenia, uchwyty powinny być 
zaopatrzone w elastyczne wkładki o grubości co najmniej 2 mm, a kształt uchwytów powinien być taki, aby kabel nie 
uległ uszkodzeniu. 

5.4.6. Układanie kabli na wiaduktach i mostach 

Na wiaduktach i mostach należy układać kable w sposób zapewniający: 

     nienaruszalność konstrukcji i nieosłabienie wytrzymałości mechanicznej wiaduktu lub mostu, 

     łatwość układania, montażu, kontroli i napraw kabli, 

     ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac związanych z naprawą i konserwacją obiektu. 
W miejscach przejścia  kabli przez szczeliny dylatacyjne, przejścia kabli z konstrukcji nośnej na filary i przyczółki 
oraz w miejscach przejścia kabli z gruntu na wiadukty lub mosty, kable powinny mieć zapasy długości 
uniemożliwiające wystąpienie w kablu naprężeń rozciągających. 
Nie powinno się łączyć kabli na wiaduktach i mostach. 

5.5. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą 

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej niż 
kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna. 

5.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi 

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w 
najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i 
sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu 
skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami 
podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. 
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Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych  urządzeń podziemnych 

  Najmniejsza dopuszczalna odległość  w cm 
Rodzaj urządzenia podziemnego pionowa przy skrzyżowaniu pozioma przy 

zbliżeniu 
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami 
niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5 at 

801) przy średnicy urociągu 
do   250 mm i 1502) 

 50 

Rurociągi z cieczami palnymi przy średnicy 100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 at i nie 
przekraczającym 4 at 

większej  niż           250 mm 
100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 4 at 
BN-71/8976-31 [17] 

Zbiorniki z płynami palnymi 200 200 

Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, 
odciążka) - 80 

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały 
- 50 

Urządzenia ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych 
50 50 

1)    dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej 
2)    dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej. 

5.7. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami 

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w jej najwęższym 
miejscu. 
Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miejscach skrzyżowania 
z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 3. 

Tablica 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami 

Rodzaj krzyżowanego 
obiektu 

Długość przepustu na skrzyżowaniu 

Rurociąg 
średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm   z każdej strony 

Droga o przekroju ulicznym 
z krawężnikami 

szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 50 cm z każdej strony 

Droga o przekroju 
szlakowym z rowami 
odwadniającymi 

szerokość korony drogi i szerokości obu rowów do zewnętrznej 
krawędzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z każdej strony 

Droga w nasypie szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp nasypów z dodaniem 
po 100 cm z każdej strony od dolnej krawędzi nasypu 

W przypadku przekrojów pół ulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - długości przepustów 
należy ustalać odpowiednio wg ww. wzorów. 
Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza 
niż 100 cm. 
Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 cm. 
Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla konkretnego odcinka 
drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających projektowaną 
przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu). 
Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy. 
Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m. 
W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach zalewowych, 
zalesionych lub zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypów lub na 
częściach pasa poza koroną drogi. 
Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na odcinkach 
ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do drogi - wymagają zezwolenia ze 
strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o 
drogach publicznych [25]. 

5.8. Wykonanie muf i głowic 

Łączenie, odgałęzianie i zakańczanie kabli należy wykonywać przy użyciu muf i głowic kablowych. 
Nie należy stosować muf odgałęźnych do kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. 
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Mufy i głowice powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac montażowych. 
W przypadku wiązek kabli składających się z kabli jednożyłowych, zaleca się przesunięcie względem siebie (wzdłuż 
kabla) muf montowanych na poszczególnych kablach. 
Metalowe wkładki muf przelotowych powinny być przylutowane szczelnie do powłok metalowych kabli. 
Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy czym rozkład pola elektrycznego w 
izolacji tych miejsc powinien być zbliżony do rozkładu pola w kablu. Na izolację miejsc łączenia żył zaleca się 
stosować materiały izolacyjne o własnościach zbliżonych do własności izolacji łączonych kabli. Dopuszcza się 
niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc łączenia żył kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 
kV, jeżeli mufy wykonywane są z żywic samoutwardzalnych. 
Izolatory i kadłuby głowic oraz wkładki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny być wypełnione zalewą 
izolacyjną o właściwościach syciwa, którym nasycona jest papierowa izolacja kabla. W przypadku muf i głowic do 
kabli o izolacji papierowej na napięcie nie przekraczające 1 kV dopuszcza się stosowanie zalewy izolacyjnej 
bitumicznej wg E-16 [20]. 
Izolatory i kadłuby głowic oraz kadłuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny być wypełnione zalewą 
izolacyjną nie działającą szkodliwie na izolację i inne elementy tych kabli. Mufy przelotowe kabli olejowych 
umieszczone bezpośrednio w gruncie powinny mieć osłonę otaczającą wykonaną z materiałów niepalnych, np. z 
cegieł wg BN-64/6791-02 [13], połączonych zaprawą cementowo-wapienną wg PN-65/B-14503 [10] i wykonaną 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.9. Wykonanie połączeń powłok, pancerzy i żył kabli 

Własności elektryczne połączeń powinny być zgodne z normą PN-74/E-06401 [3]. Przewodność połączenia 
metalowych powłok kabli lub pancerzy powinna być nie mniejsza niż przewodność łączonych powłok lub pancerzy. 
W przypadku łączenia aluminiowych powłok kabli dopuszcza się przewodność połączenia nie mniejszą niż 0,7 
przewodności powłoki. 
Metalowe powłoki kabli oraz pancerze powinny być połączone metalicznie ze sobą oraz z metalowymi kadłubami 
muf przelotowych i głowic. Połączenia powłok aluminiowych ze sobą i kadłubem mufy należy wykonywać wewnątrz 
mufy przy użyciu przewodów aluminiowych o przekroju nie mniejszym niż 10 mm2. Połączenia ze  sobą powłok, żył 
powrotnych i pancerzy kabli z materiałów innych niż aluminium należy wykonać przewodami miedzianymi o 
przekroju nie mniejszym niż 6 mm2. 
Połączenia powinny być wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf  z wkładkami metalowymi 
przylutowanymi do metalowych powłok obu łączonych odcinków kabli, nie wymaga się dodatkowego łączenia 
powłok przy użyciu oddzielnych przewodów. 

5.10. Układanie przepustów kablowych 

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur stalowych lub z PCW o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100 mm 
dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyżej 1 kV. 
Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym 
przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ 
wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. 
 Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni 
rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) 
przeznaczonej do ruchu kołowego. 
Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż powinna 
wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi. 
W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być wykonywane 
metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub 
wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg. 
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami lub pakułami, 
uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 

5.11. Ochrona przeciwporażeniowa 

Metalowe głowice kabli powinny być połączone z uziemieniami w sposób widoczny. Powłoki aluminiowe kabli mogą 
być bezpośrednio połączone w rozdzielni z szyną zerową lub uziemiającą. 
Pancerze i powłoki metalowe kabli oraz metalowe kadłuby muf powinny stanowić nieprzerwany ciąg przewodzący 
linii kablowej. 
5.12. Oznaczenie linii kablowych 
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu 
OK. [18]) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, 
np. przy skrzyżowaniach. 
Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich miejscach i w 
takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności. 
Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 
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     symbol i numer ewidencyjny linii, 

     oznaczenie kabla, 

     znak użytkownika kabla, 

     znak fazy (przy kablach jednożyłowych), 

     rok ułożenia kabla. 
Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych punktów 
terenu, powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SD [19] wkopanymi w 
grunt, w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w postaci 
ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach około 100 
m, ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń. 
Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać tak, aby nie utrudniały prac 
rolnych i stosować takie oznaczniki, które umożliwią łatwe i jednoznaczne określenie przebiegu trasy kabla. 

66..  KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie linii kablowej.. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi Kontraktu 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST, SST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, 
mogą być przez Inżyniera Kontraktu dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera Kontraktu 
 o rodzaju i terminie badania.  Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 
akceptacji Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera Kontraktu o zakończeniu 
 każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru a i 
ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - założonej jakości. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty 
stosowanych materiałów. 
Na żądanie Inżyniera Kontraktu, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia 
mechanizmów regulacyjnych. 
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi Kontraktu świadectwa cechowania. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Rowy pod kable 

Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z 
dokumentacją geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. 

6.3.2. Kable i osprzęt kablowy 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według 
których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów. 

6.3.3. Układanie kabli 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 

     głębokości zakopania kabla, 

     grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

     odległości folii ochronnej od kabla, 

     stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli 
odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 

6.3.4. Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o 
napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają 
przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji 
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Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po 
czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji 
wynosi co najmniej: 

     20 M/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 
znamionowym do 1 kV, 

     50 M/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu 
znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych, 

     0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6]. 

6.3.6. Próba napięciowa izolacji 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej 
izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem 
stałym lub wyprostowanym. 
W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć oddzielnie dla 
każdej żyły. 
Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 

     izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, 
napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300 [6], 

     wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 A/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. 

badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 A. 

6.4. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na 
wniosek Wykonawcy, Inżynier Kontraktu może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

77..  OOBBMMIIAARR  RROOBBÓÓTT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w 
czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru . 
Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr. 

88..  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inżynierowi Kontraktu 
następujące dokumenty: 

     projektową dokumentację powykonawczą, 

     geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

     protokóły z dokonanych pomiarów, 

     protokóły odbioru robót zanikających, 

     ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny. 

99..  PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.Płatność za metr należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań kontrolnych. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

     roboty przygotowawcze, 

     oznakowanie robót, 

     przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

     odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii kablowej, 

     podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 

     wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem. 
 
UWAGA. 
Koszty  przebudowy linii kablowej elektroenergetycznej należy uwzględnić w cenie 1m budowanej kanalizacji. 
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1100..  PPRRZZEEPPIISSYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  

10.1. Normy 

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 

60 kV. Ogólne wymagania i badania. 
4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie 

znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. 
5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Kable o 

powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. 
6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. 
Ogólne wymagania i badania. 

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie znamionowe 
powyżej 3,6/6 kV. 

10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
12. PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
13. BN-64/6791-02 Cegła budowlana pełna. 
14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
17. BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych. 
18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 
19. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
20. E-16 Zalewy kablowe. 

10.2. Inne dokumenty 

21.    Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
22.    Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
23.    Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 
26.11.1990 r. 
24.    Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli 
elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 
25.    Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 
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   SSSSSSTTT...000000...000777      PPPRRRZZZEEEBBBUUUDDDOOOWWWAAA      PPPOOODDDZZZIIIEEEMMMNNNYYYCCCHHH      LLLIIINNNIIIIII    GGGAAAZZZOOOWWWYYYCCCHHH         

11..  WWSSTTĘĘPP  

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przełożenia gazociągów kolidujących z sieciami  objętymi projektem technicznym pod nazwą pn: „Zadanie Nr VII - 
System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja deszczowa - zadanie 2b, I etap - 
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz budowa zespołu urządzeń do 
podczyszczania ścieków opadowych".  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy podziemnych linii gazowych kolidujących z 
przebudową i budową dróg, z wyjątkiem terenów eksploatacji górniczej. 
 Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowy linii gazowych zarówno w gruntach nienawodnionych 
jak i nawodnionych, w środowisku słabo i silnie agresywnym.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Gazociąg - rurociąg wraz z wyposażeniem służący do przesyłania i rozdziału paliw gazowych. 
1.4.2. Rura ochronna - rura o średnicy większej od gazociągu, usytuowana w przybliżeniu współosiowo z 
gazociągiem, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzania przecieków gazu poza 
przeszkodę terenową.  
1.4.3. Rura przejściowa - rura o średnicy większej od rury ochronnej, usytuowana w przybliżeniu współosiowo z 
gazociągiem, służąca do wykonania przejścia pod przeszkodą terenową bez wykonania wykopu (np. metodą 
przecisku lub przewiertu). 
1.4.4. Rura wydmuchowa - rura służąca do odprowadzenia z rury ochronnej na zewnątrz mniejszych przecieków 
gazu, a której zakończenie dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa powinno być umieszczone w skrzynce ulicznej, 
zaś dla gazociągów powyżej 0,4 MPa w kolumnie wydmuchowej. 
1.4.5. Stacja gazowa - stacja gazowa wraz z wyposażeniem służąca do redukcji ciśnienia gazu i pomiaru 
przepływającego gazu. 
1.4.6. Przyłącze - odcinek gazociągu od kurka głównego umieszczonego przed reduktorem domowym do zasuwy 
zainstalowanej na gazociągu, a w razie braku zasuwy, do odgałęzienia na gazociągu. 
1.4.7. Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnią ziemi, który ze względu 
na swój charakter może podlegać szkodliwym działaniom sieci gazowej lub sam na nią szkodliwie oddziaływać. 
1.4.8. Odległość podstawowa - dopuszczalna odległość osi gazociągu od obiektu terenowego (przeszkody 
terenowej) bez specjalnych zabezpieczeń gazociągu. 
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

22..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia 
o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera Kontraktu. 

2.2. Rury przewodowe 

Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i ustala się je z odpowiednim użytkownikiem sieci 
gazowej. 
Do wykonania sieci gazowej stosuje się następujące materiały: 

      rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [17] malowane 
wewnątrz asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczną z pojedynczą (ZO1) lub podwójną 
przekładką (ZO2), 

      rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74244 [18] zabezpieczone wewnętrznie roztworem asfaltu 
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(WM), zewnętrznie powłoką bitumiczną z pojedynczą (ZO1), podwójną (ZO2) przekładką z włókna szklanego, ze 
szwem wzdłużnym lub spiralnym (S), ściankami ukosowanymi (V), o określonym składzie chemicznym i 
własnościach wytrzymałościowych oraz sprawdzonej szczelności (B2, B3), 

      rury ciśnieniowe z polietylenu typ 50 (PE) wg BN-74/6366-04 [36] i BN-74/6336-03 [35], spełniające ponadto 
wymagania zawarte w „Wytycznych M.O.Z.G.” - Warszawa [69]. 

2.3. Rury ochronne 

Rury ochronne powinny mieć ściankę o grubości nie mniejszej niż grubość ścianki gazociągu. 
Zewnętrzna powierzchnia rury ochronnej stalowej powinna być zabezpieczona izolacją antykorozyjną wytrzymałą na 
przebicie prądem o napięciu min. 18 kV, a powierzchnia wewnętrzna przez pomalowanie. 

2.3.1. Korpus rury ochronnej 
Do wykonania rur ochronnych należy stosować: 

      rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [17] malowanie 
wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2), 

      rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74244 [18] zabezpieczone wewnętrznie i zewnętrznie jak rury 
wyżej. 
Gatunek stali należy ustalać na podstawie obliczeń wytrzymałościowych. 
Na żądanie Zamawiającego mogą być stosowane rury o zabezpieczonej zewnętrznie powierzchni z potrójną 
przekładką z włókna szklanego. 

2.3.2. Uszczelnienie rury ochronnej 
Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować: 

      półpierścienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorąco StO grubości od 5 do 19 mm, 

      pręty dystansowe (minimum 3 szt.) okrągłe walcowane na gorąco StO średnicy od 8 do 14 mm, 

      sznur konopny kręcony, czesankowy, surowy, 

      asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100. 
2.3.3. Rury wydmuchowe dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa 

 Do wykonania rur wydmuchowych należy stosować: 

      rury stalowe instalacyjne S-Cz-G wg PN-74/H-74200 [16] malowane wewnątrz asfaltozą (WM) i zabezpieczone 
zewnątrz izolacją (ZO1), 

      skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych zgodnie z wymaganiami PN-85/M-74081 [30]. 
2.3.4. Rury wydmuchowe dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa 

Do wykonania rur wydmuchowych dla ciśnień powyżej  0,4 MPa należy stosować: 

      rury stalowe ze szwem przewodowe S-P-Cz-B2 wg PN-79/H-74244 [18] zabezpieczone wewnętrznie roztworem 
asfaltu, zaś zewnętrznie powłoką bitumiczną z pojedynczą przekładką z włókna szklanego; 

      kolumny wydmuchowe z zaworem wydmuchowym wykonane z rur stalowych S-P-Cz-B2 wg PN-79/H-74244 
[18] obudowane częściowo betonem zbrojonym, wykonane wg indywidualnej dokumentacji projektowej. Rury 
stalowe należy zagruntować 2 razy farbą miniową i pomalować 2 razy farbą olejną ogólnego stosowania koloru 
żółtego. 
Obudowę betonową kolumny należy wykonać z betonu klasy B15 zagęszczonego ręcznie lub mechanicznie z 
zastosowaniem stali zbrojeniowej kl. A-0. Powierzchnie betonowe należy posmarować 2 razy lepikiem asfaltowym 
na zimno; 

      płyty fundamentowe wykonane wg indywidualnej dokumentacji z betonu klasy B20 z zastosowaniem stali 
zbrojeniowej kl. A-I.  
Masę betonową należy zagęścić mechanicznie lub ręcznie przez ubijanie. Wszystkie powierzchnie należy 
zaizolować stosując dwie warstwy lepiku asfaltowego na zimno. 

2.4. Rury przejściowe 

Do wykonania rur przejściowych należy stosować rury stalowe S-V-Cz-WM-B2 wg PN-79/H-74244 [18]. 
Grubość ścianek należy ustalić na podstawie obliczeń wytrzymałościowych. 

2.5. Armatura i kształtki 

Armatura i kształtki wbudowane w gazociąg powinny mieć wytrzymałość mechaniczną oraz konstrukcję 
umożliwiającą bezpieczne przenoszenie maksymalnych ciśnień gazu i naprężeń rur gazociągu. 
W gazociągach układanych w ziemi korpusy armatury powinny być wykonane ze stali lub staliwa. 
Armatura wmontowana w gazociąg może nie mieć atestu, jeżeli oznaczono na niej zgodnie z normą wszystkie dane 
techniczne pozwalające określić przydatność armatury do pracy w przyjętych parametrach gazociągu. 
Niniejszą specyfikacją nie są objęte: 

      zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia wg BN-74/8976-70 [62] oraz wysokiego 
ciśnienia wg BN-79/8976-35 [52], 

      zespoły zaporowo-wpustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia wg BN-74/8976-71 [63] oraz wysokiego 
ciśnienia wg BN-80/8976-44 [54] i BN-71/8976-46 [56], 
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      nadziemne układy zasuw wg BN-80/8976-80 [66]. 

2.6. Punkty pomiarów elektrycznych 

Punkty pomiarów elektrycznych należy wykonywać z materiałów objętych normami: BN-74/8976-02 [42] oraz BN-
74/8976-01, -03, -04 [41, 43, 44]. 

2.7. Składowanie materiałów 

2.7.1. Rury przewodowe, ochronne i przejściowe 
Rury należy przechowywać w czystych i suchych pomieszczeniach, w położeniu poziomym, w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spełnienie warunków bhp. 
Rury można przechowywać w wiązkach lub luzem. Rury o średnicach poniżej          30 mm tylko w wiązkach. 
Rury z tworzyw sztucznych PE należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej 
długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. 
Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura 
w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 

2.7.2. Armatura przemysłowa  
Armatura przemysłowa zgodnie z normą PN-92/M-74001 [29] powinna być przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

2.7.3. Elementy punktów pomiarów elektrycznych 
Elementy służące do pomiarów elektrycznych, takie jak: płytki izolacyjne, gniazda wtykowe, tablice informacyjne i 
orientacyjne, przewody, puszki oraz inne części osprzętu należy przechowywać w opakowaniach, w czystych i 
suchych pomieszczeniach, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem. 
Słupki należy przechowywać, zgodnie z BN-74/8976-01 [41], układając je na wyrównanym podłożu rzędami, w 
warstwach wysokości do 1,20 m. 
Jeżeli przechowywanie będzie trwać dłużej niż 1 rok, słupki powinny być ułożone pod dachem. 

2.7.4. Kolumny wydmuchowe 
Kolumny wydmuchowe należy przechowywać układając je rzędami na wyrównanym podłożu. 
Jeżeli przechowywanie będzie trwać dłużej niż 1 rok, kolumny powinny być ułożone pod dachem. 

33..  SSPPRRZZĘĘTT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
wykończeniowych: 

      piłę do cięcia asfaltu i betonu, 

      piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 

      żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

      koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 

      spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM, 

      sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 

      specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 

3.3. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy: 

      samochód dostawczy do 0,9 t, 

      samochód skrzyniowy do 5 t, 

      samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 

      samochód samowyładowczy do 5 t, 

      samochód dłużycowy, 

      przyczepę skrzyniową 3,5 t, 

      żuraw samochodowy do 6 t, 

      żurawie boczne gąsiennicowe do 15 t, 35 t, 

      ciągnik gąsiennicowy od 37 do 40 kN, 

      wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

      spawarkę spalinową 300 A, 

      sprężarkę spalinową o wydajności od 4 do 5 m3/min., 

      sprężarkę powietrzną spalinową 10 m3/min., 10 MPa, 

      suszarkę elektrod, 
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      kocioł do podgrzewania asfaltu, 

      betoniarkę wolnospadową spalinową 250 dm3, 

      urządzenie przeciskowe, 

      urządzenie przewiertowe, 

      tłok czyszczący, 

      defektoskop iskrowy D1 - 64, 

      instalację rurową do pneumatycznej próby wytrzymałości i szczelności, 

      zespół prądotwórczy 2,5 kVA, 

      barakowóz pomiarowy z AKP i UKP, 

      pompę wirnikowa spalinową 225 m3/h, 

      pompę wysokociśnieniową 30 l/min. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

44..  TTRRAANNSSPPOORRTT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne 

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Rury przewozi się dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym, zabezpieczając je od 
uszkodzeń mechanicznych. W przypadku załadowania do wagonu lub samochodu ciężarowego więcej niż jednej 
partii rur, należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu 
wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej  
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej wyrobu.  

4.3. Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna ( DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.4. Transport elementów punktów pomiarów elektrycznych 

Elementy służące do pomiarów elektrycznych (płytki izolacyjne, gniazda wtykowe, tablice, przewody, puszki i inny 
osprzęt) należy przewozić krytymi środkami transportu w opakowaniach wg asortymentu i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. 

4.5. Transport słupków punktów pomiarowych, kolumn wydmuchowych i płyt fundamentowych 

Elementy te mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Podłogę oraz ściany boczne i czołowe 
środka transportowego należy wyłożyć materiałem wyściółkowym (słomą lub wełną drzewną) w takiej ilości, aby 
elementy betonowe były zabezpieczone przed bezpośrednim stykaniem się z podłogą lub ścianami. 
Wolną przestrzeń pomiędzy poszczególnymi elementami oraz między ścianami środka transportowego i ładunkiem 
należy dokładnie wypełnić materiałem wyściółkowym. 
Słupki, zgodnie z BN-74/8976-01 [41] oraz płyty fundamentowe można układać warstwami, przekładając 
poszczególne warstwy materiałem wyściółkowym. 
Kolumny wydmuchowe należy ustawiać w pozycji pionowej lub układać poziomo w jednej warstwie. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

55..  WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych 
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Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inspektora nadzoru owi. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych 
powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
a)     górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren; 
b)    powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu; 
c)     w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

5.3. Roboty ziemne 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z 
rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu. 
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed 
szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez 
zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopów, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera 
kontraktu. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się 
stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli 
deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić 
kołkami lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 
wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego 
głębienia. Struktura gruntu dna wykopu gazociągu nie powinna być naruszona na głębokości większej niż 0,2 m i na 
odcinkach dłuższych niż 3 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. 
Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 
W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu gazociągu powinna być ułożona warstwa wyrównawcza 
grubości 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierającej grud, kamieni i gnijących resztek roślinnych. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0,05 
MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu. 
W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z domieszką 
piasku grubości od 15 do 20 cm. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z 
piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 
W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże należy wykonać zgodnie z indywidualną 
dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru a. Wykonawca dokona zagęszczenia 
wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95. 

5.5. Roboty montażowe 

5.5.1. Warunki ogólne 

      gazociągi powinny być prowadzone po trasach zbliżonych do linii prostych w taki sposób, aby były zachowane 
odległości poziome od obiektów terenowych, zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 45 tablice od 1 do 4 [67] oraz 
Dziennikiem Ustaw Nr 14  Art. od 37 do 39 oraz Art. 43.1 [68] - zgodnie z Art. 43.1, Dz. U. Nr 14 przebudowane 
gazociągi przy drogach powinny być sytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej: 

Lp. Rodzaj drogi Na terenie zabudowy 
miast i wsi 

Poza terenem 
zabudowy 

1 Autostrada 30 m 50 m 
2 Droga ekspresowa 20 m 40 m 
3 Droga ogólnodostępna 

a)     krajowa 
b)    wojewódzka 
c)     gminna, lokalna miejska i zakładowa 

  
10 m 
8 m 
6 m 

  
25 m 
20 m 
15 m 

  
Od pozostałych obiektów wg ww. tablic od 1 do 4 Dz. U. Nr 45; 

      ponadto gazociągów (z wyjątkiem odcinków doprowadzających gaz bezpośrednio do odbiorców) nie należy 
prowadzić przez tereny: zakładów przemysłowych, stacji kolejowych, jednostek wojskowych, zakładów chemicznych 
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i magazynów materiałów łatwopalnych; 

      gazociągów wysokiego ciśnienia nie należy prowadzić przez tereny o zwartej zabudowie lub przeznaczone do 
takiej zabudowy; 

      gazociągi niskiego i średniego ciśnienia prowadzone na obszarach zabudowanych powinny być układane w 
pasach zieleni lub pod chodnikami; 

      w przypadkach szczególnych (uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi) dopuszcza się układanie 
gazociągów niskiego i średniego ciśnienia pod jezdnią. Wówczas powinny być one ułożone na podsypce z piasku o 
grubości 0,1 do 0,2 m i zasypane warstwą piasku do wysokości min. 0,2 m ponad powierzchnię rury. Warstwy 
piasku powinny być wentylowane za pomocą węchowych sączków liniowych wg BN-79/8976-07 [47] 
rozmieszczonych w odległości 10 - 20 m; 

      głębokość ułożenia gazociągu pod powierzchnią ziemi powinna być taka, aby grubość warstwy ziemi ponad 
górną tworzącą przewodu wynosiła co najmniej: dla gazociągów gazu suchego - 0,5 m, dla gazociągów gazu 
wilgotnego - 0,8 m. 
Głębokość ułożenia gazociągu nie może być jednak mniejsza od grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
ponad gazociągiem; 

      w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się układanie gazociągów nad powierzchnią terenów bagnistych, 
górskich oraz nad przeszkodami terenowymi. 
W przypadku prowadzenia odcinka gazociągu (niskiego, średniego lub wysokiego ciśnienia do 2,5 MPa) nad ziemią, 
należy układać go w miarę możliwości na istniejących konstrukcjach nadziemnych, np. na mostach lub wiaduktach, 
po uzgodnieniu z odpowiednim zarządem mostu; 

      w przypadku, gdy współczynnik tarcia gazociągu o podłoże jest mniejszy lub równy tangensowi kąta nachylenia, 
powinny być stosowane urządzenia kotwiące. 

5.5.2. Wytyczne dotyczące wykonania przewodów 

      gazociągi należy wykonywać z rur stalowych: 
a)     bez szwu o określonych własnościach mechanicznych i sprawdzonej szczelności wg PN-80/H-74219 [17], 
b)    ze szwem wg PN-79/H-74244 [18]; 

      dopuszcza się wykonanie gazociągów niskiego i średniego ciśnienia z rur stalowych używanych, o sprawdzonej 
przydatności do budowy gazociągu, 

      do budowy gazociągów o ciśnieniu roboczym do 0,6 MPa dopuszcza się stosowanie rur z tworzyw sztucznych, 
odpornych na korozyjne działanie składników gazu, o sprawdzonej szczelności i właściwościach 
wytrzymałościowych (rury polietylenowe typ 50 wg BN-74/6366-03, 04 [35, 36]); 

      rury przeznaczone do budowy gazociągów powinny być sprawdzone u wytwórcy pod względem szczelności i 
wytrzymałości, co powinno być potwierdzone odpowiednim dokumentem; 

      grubość ścianek przewodów rurowych gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia należy przyjmować zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
Niezależnie od wyników obliczeń wytrzymałościowych zawartych w dokumentacji, grubość nominalna ścianki 
przewodu rurowego gazociągu wysokiego ciśnienia nie powinna być mniejsza niż: 
3 mm - dla przewodów o średnicach nominalnych do 300 mm, 
5 mm - dla przewodów o średnicach nominalnych od 300 do 500 mm, 
6 mm - dla przewodów o średnicach nominalnych powyżej 500 mm; 

      technologia oraz materiały użyte do łączenia rur powinny zapewniać wytrzymałość połączeń równą co najmniej 
wytrzymałości rur. 
Rury stalowe powinny być łączone spawaniem elektrycznym ręcznie lub półautomatycznie i automatycznie. 
Dopuszcza się spawanie gazowe w gazociągach o grubości ścianek do 6 mm dla ciśnień roboczych nie większych 
niż 1,2 MPa i niezależnie od wielkości ciśnienia - w gazociągach o średnicach nie większych niż 150 mm. 
Wymagania techniczne wykonywania robót spawalniczych w gazociągach z rur stalowych oraz wymagania 
techniczne łączenia rur z tworzyw sztucznych określa załącznik do zarządzenia Nr 47 [69]. 
Spoiny podłużne sąsiadujących ze sobą odcinków rur ze szwem powinny być przesunięte względem siebie o co 
najmniej 1/4 obwodu rury. Odległość pomiędzy sąsiadującymi ze sobą spoinami obwodowymi dla prostych odcinków 
rurociągu nie powinna być mniejsza niż obie średnice nominalne rury. 
W miejscach ułożenia spoin podłużnych lub obwodowych nie dopuszcza się wycinania otworów i wspawywania 
kroćców. 
Rury z PE powinny być łączone metodą zgrzewania zgodnie z dokumentacją techniczną i kartą technologiczną 
łączenia; 

      stosowanie połączeń kołnierzowych dopuszcza się tylko przy łączeniu przewodów rurowych z armaturą 
kołnierzową. Łączenie gazociągów przy zastosowaniu izolujących połączeń kołnierzowych wg BN-77/8976-76 [65] 
należy stosować, gdy wymaga tego czynna ochrona antykorozyjna gazociągu; 

      na odcinkach gazociągów ułożonych w gruncie nawodnionym lub w wodzie należy stosować i wykonywać 
dociążenie i zakotwienia przewodów zgodnie z BN-70/8976-15 [49] i BN-71/8976-26 [50]; 

      na początku i końcu każdego odcinka gazociągu przewidzianego do czyszczenia przy użyciu tłoków 
czyszczących, należy sytuować w miejscach łatwo dostępnych śluzy tłoków czyszczących, wykonane wg BN-
74/8976-66 [61] i BN-74/8976-67 [61]; 
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      bloki oporowe należy stosować i wykonywać zgodnie z BN-71/8976-48 [58] w punktach gazociągu, które 
wymagają utwierdzenia w kierunku osiowym; 

      sączki węchowe należy stosować i wykonywać zgodnie z BN-79/8976-07 [47] oraz w przypadku prowadzenia 
gazociągu pod nawierzchnią nieprzepuszczalną dla gazu; 

      izolację termiczną gazociągu należy stosować na ułożonych nad ziemią rurociągach gazu wilgotnego wg BN-
74/8976-65 [60]; 

      podłączenia domowe gazociągu niskiego i średniego ciśnienia należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BN-
81/8976-47 [57]. 

5.5.3. Wytyczne dotyczące skrzyżowania gazociągów z obiektami terenowymi 
Wytyczne dotyczące skrzyżowań gazociągów z obiektami terenowymi oparte zostały na wymaganiach zawartych w 
PN-91/M-34501 [22]. 

5.5.3.1. Skrzyżowania z drogami 

      skrzyżowania nadziemne 
Przy skrzyżowaniach gazociągów usytuowanych nad drogami należy zachować prześwit pomiędzy najniższym 
punktem gazociągu lub konstrukcji podtrzymującej gazociąg, co najmniej: 
a)     dla autostrad i dróg ekspresowych - 5,0 m, 
b)    dla pozostałych dróg  - 4,75 m. 
Odległość pozioma konstrukcji nośnej od krawędzi jezdni oraz prześwit gazociągu należy każdorazowo uzgodnić z 
zarządem drogi; 

      skrzyżowania podziemne zgodnie z punktem 5.5.4.1 i 5.5.4.2. 

5.5.3.2. Skrzyżowania z rurociągami 

      skrzyżowania podziemne 
a)     skrzyżowania gazociągów z podziemnymi rurociągami (wody, gazu, kanalizacji i sieci ciepłowniczej nie mającej 
połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt oraz innymi rurociągami ciśnieniowymi) powinny być wykonane z 
zachowaniem odległości pionowej między zewnętrznymi ściankami gazociągu a ww. rurociągami, nie mniej niż: 

      dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 Mpa  -  0,10 m, 

      dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,4 Mpa -  0,20 m. 
Kąt skrzyżowania gazociągu z rurociągami powinien być nie mniejszy niż 15o, 
b)    skrzyżowania gazociągów z przewodami kanalizacyjnymi i kanałami ciepłowniczymi mającymi połączenia z 
pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt powinny być rozwiązane zgodnie z punktem 5.5.4.1 i 5.5.4.3; 

      skrzyżowania nadziemne 
Odległość między zewnętrzną powierzchnią gazociągu i zewnętrznymi powierzchniami innych rurociągów powinna 
stanowić prześwit co najmniej 0,15 m. 
Kąt skrzyżowania gazociągu z rurociągami powinien być nie mniejszy niż 30o. 

5.5.3.3. Skrzyżowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi i sygnalizacyjnymi podziemnymi 

      skrzyżowanie gazociągu z podziemnymi kablami należy wykonywać z zachowaniem odległości pionowej między 
zewnętrzną ścianką gazociągu a kablem co najmniej 0,15 m; 

      przy układaniu gazociągu pod kablem, kabel należy zabezpieczyć rurą z tworzywa sztucznego na długości co 
najmniej po 1,5 m od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle do osi gazociągu; 

      w przypadku układania gazociągu nad kablem, miejsce to należy oznaczyć zgodnie z PN-76/E-05125 [13]; 

      kąt skrzyżowania gazociągu z kablami doziemnymi nie powinien być mniejszy niż 15o. 

5.5.3.4. Skrzyżowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi 

      Skrzyżowania podziemne 
Odległość pozioma skrajnej ścianki gazociągu od rzutu fundamentu słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej 
powinna być nie mniejsza niż: 
a)     przy napięciu w linii do 1,0 kV i ciśnieniu gazu w gazociągu do 0,4 MPa - 0,5 m, powyżej 0,4 MPa - 3,0 m, 
b)    przy napięciu w linii powyżej 1,0 kV i ciśnieniu gazu w gazociągu do 0,4 MPa - 5,0 m, powyżej 0,4 MPa - 10,0 m. 
Kąt skrzyżowania gazociągów podziemnych z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi powinien być nie 
mniejszy niż 15o. 

      Skrzyżowania nadziemne zgodnie z normą PN-75/E-05100 [12]. 
Kąt skrzyżowania gazociągów nadziemnych z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi powinien być nie 
mniejszy niż 30o. 

5.5.3.5. Skrzyżowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi 

Przy skrzyżowaniach gazociągów z napowietrznymi liniami należy zachować odległość poziomą gazociągu od słupa 
co najmniej: 
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a)     dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa - 0,50 m, 
b)    dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa - 2,0 m. 
Kąt skrzyżowania gazociągów nadziemnych z liniami telekomunikacyjnymi napowietrznymi powinien być nie 
mniejszy niż 60o, zaś gazociągów podziemnych - nie mniejszy niż 15o. 

5.5.3.6. Skrzyżowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi 

Jeżeli odległość pionowa między zewnętrzną ścianką gazociągu o ciśnieniu do 0,4 MPa a kablem wynosi od 0,1 do 
0,5 m, kabel wymaga zabezpieczenia pustakiem kablowym, zaś przy odległości pionowej powyżej 0,5 m nie jest 
wymagane takie zabezpieczenie. 
Przy skrzyżowaniach gazociągu o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa z kablem, niezależnie od odległości pionowej, należy 
pomiędzy nimi stosować zabezpieczenia kabla pustakiem kablowym. 
Kąt skrzyżowania gazociągów z liniami kablowymi powinien być nie mniejszy niż: 
a)     dla gazociągów ułożonych (w miejscach skrzyżowań) w rurach ochronnych - 60o, 
b)    dla gazociągów bez rur ochronnych - 15o. 

5.5.3.7. Skrzyżowania z kanalizacją kablową 

Skrzyżowania gazociągów z kanalizacją kablową mającą połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt powinny 
być rozwiązane zgodnie z punktem 5.5.4.1 i 5.5.4.4. 

5.5.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych 
Przy wykonywaniu rur ochronnych należy przestrzegać wymagań zawartych w PN-91/M-34501 [22]. 

5.5.4.1. Stosowanie rur ochronnych 

Rury ochronne na gazociągu należy stosować: 
a)     w miejscach skrzyżowań gazociągu z autostradami, drogami ekspresowymi i krajowymi (przy skrzyżowaniach z 
innymi drogami stosowanie rury ochronnej jest dopuszczalne w technicznie uzasadnionych przypadkach); 
b)    przy skrzyżowaniach gazociągów z przewodami kanalizacyjnymi i kanałami ciepłowniczymi mającymi połączenia 
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt; 
c)     przy skrzyżowaniu gazociągów z kanalizacją kablową mającą połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt; 
d)    przy układaniu gazociągów na mostach i wiaduktach kolejowych oraz drogowych po uzgodnieniu z zarządem 
mostu; 
e)     w przypadku skrzyżowania gazociągów z rurociągami rozprowadzającymi substancje łatwopalne; 
f)      w miejscach skrzyżowań gazociągów z torami kolejowymi (nie jest tematem niniejszej specyfikacji). 

5.5.4.2. Odległość pozioma końca rury i pionowa przy skrzyżowaniach z drogami 

Odległość pozioma końca rury ochronnej od zewnętrznej krawędzi jezdni, mierzona prostopadle do osi drogi, 
powinna być nie mniejsza niż podana w tablicy 1. 
Tablica 1. 

    Ciśnienie gazu w gazociągu, MPa 
Lp. Nazwa drogi do 0,4 od 0,4 do 2,5 powyżej 2,5 
    m 
1 Autostrady i drogi ekspresowe 5,0 15,0 25,0 
2 Drogi krajowe 1,0 10,0 15,0 
3 Pozostałe drogi 0,5 6,0 10,0 
Odległość pionowa mierzona od zewnętrznej powierzchni rury ochronnej od powierzchni jezdni powinna wynosić nie 
mniej niż podana w tablicy 2. 
Tablica 2. 

    Ciśnienie gazu w gazociągu, MPa 
Lp. Nazwa drogi do 0,4 powyżej 0,4  
    m 
1 Autostrady i drogi ekspresowe 1,2 1,5 
2 Drogi krajowe 1,0 1,2 
3 Pozostałe drogi 0,8 1,2 
  
W przypadku stosowania przy skrzyżowaniach rury przejściowej (na rurze ochronnej) odległość pionowa ścianki tej 
rury od nawierzchni jezdni nie może być mniejsza niż 0,8 m, chyba że zarząd drogi określi inaczej. 
Odległość pionowa rury ochronnej (lub gazociągu) od dna przydrożnego rowu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 

5.5.4.3. Odległość pozioma końca rury i pionowa przy skrzyżowaniach z przewodami kanalizacyjnymi i 
kanałami ciepłowniczymi 

Końce rur ochronnych gazociągu, mierząc prostopadle do osi krzyżującego się przewodu kanalizacyjnego lub 
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zewnętrznego obrysu kanału ciepłowniczego, powinny być wyprowadzone na odległość co najmniej: 

      dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa   - 1,5 m, 

      dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,4 do 2,5 MPa  - 2,0 m, 

      dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 2,5 MPa   - 6,0 m. 
Odległość pionowa między zewnętrzną ścianką rury ochronnej a zewnętrzną przewodu kanalizacyjnego lub 
obudowy kanału ciepłowniczego powinna być nie mniejsza niż: 

      dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa   - 0,10 m, 

      dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa   - 0,20 m. 

5.5.4.4. Odległość pozioma końca rury i pionowa przy skrzyżowaniu z kanalizacją kablową 

Końce rur ochronnych powinny być wyprowadzone od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle do kanalizacji 
kablowej na odległość co najmniej: 

      dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa   - 2,0m, 

      dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa   - 10,0 m. 
Odległość pionowa zewnętrznej ścianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej powinna wynosić co najmniej 0,15 m. 

5.5.4.5. Długość rury i odległość pionowa przy skrzyżowaniu z rurociągami rozprowadzającymi substancje 
łatwopalne 

Długość rury ochronnej powinna wynosić co najmniej po 1,5 m z obu stron od osi skrzyżowania, mierząc 
prostopadle do krzyżującego się rurociągu. 
Odległość pionowa między zewnętrznymi ściankami rury ochronnej a ww. rurociągami powinna wynosić jak w 
punkcie 5.5.4.3. 

5.5.4.6. Wykonanie uszczelnienia rury ochronnej 

Wolna przestrzeń między gazociągiem a rurą ochronną powinna być zabezpieczona przed dostaniem się do jej 
wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń. 
Uszczelnienie rury ochronnej należy wykonać za pomocą materiałów ujętych w punkcie 2.3.2. 
Pierścień ustalający umocowany co najmniej na trzech prętach dystansowych musi być tak ustalony, aby była 
zachowana minimalna odległość pierścienia od gazociągu. Dopuszcza się stosowanie dzielonych pierścieni 
zwiększając liczbę prętów dystansowych co najmniej do czterech. 
Następnie należy nakładać na przemian warstwę sznura (ubijając go warstwami co 50 mm) i asfaltu. 
Wystające końce prętów dystansowych należy zaizolować asfaltem. 

5.5.4.7. Wykonanie rur wydmuchowych 

Wolna przestrzeń między gazociągiem a rurą ochronną powinna być połączona z atmosferą tylko za pośrednictwem 
rury wydmuchowej. 
Średnica rury wydmuchowej powinna wynosić: 

      25 mm dla rur ochronnych o średnicy do 100 mm, 

      40 mm dla rur ochronnych o średnicy od 100 do 250 mm, 

      80 mm dla rur ochronnych o średnicy powyżej 250 mm. 
Zakończenie rury wydmuchowej gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa powinno być umieszczone w skrzynce ulicznej i 
zabezpieczone przed dostaniem się do jej wnętrza wody. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, 
umieszczenie zakończenia rury wydmuchowej w kolumnie betonowej. 
Zakończenie rury wydmuchowej gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa powinno być umieszczone w kolumnie 
wydmuchowej. 
Odległości poziome umieszczenia skrzynek ulicznych i kolumn wydmuchowych, mierzone prostopadle do 
przeszkody terenowej, powinny być co najmniej równe odległościom podstawowym, według przepisów w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe [67]. 
W przypadkach, gdy wylot kolumny wydmuchowej znajduje się poniżej powierzchni drogi lub główki szyny kolejowej, 
odległość kolumny wydmuchowej od przeszkody należy zwiększyć o 5,0 m na każdy metr różnicy poziomu wylotu 
kolumny i powierzchni drogi lub główki szyny. 

5.5.4.8. Przypadki szczególne wykonania rur ochronnych 

W przypadku konieczności skrzyżowania czynnych gazociągów (tj. braku możliwości ich wyłączenia z eksploatacji) 
obiektami wymienionymi w punkcie 5.5.4.1 należy wykonać na gazociągu rurę ochronną stalową dwudzielną. 
Warunki wykonania tych rur (zakres czynności i kolejność robót związanych z montażem rur) nie są tematem 
niniejszej OST. 

5.5.5. Wytyczne wykonania rur przejściowych 
 Rury przejściowe stosowane przy układaniu gazociągów pod drogami i torami kolejowymi, w zależności od 
sposobu wykonania przejścia, powinny mieć średnicę: 
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a)     przy wykonywaniu przejścia urządzeniem przewiertowym co najmniej większą o          200 mm od średnicy rury 
ochronnej, 
b)    przy wykonywaniu przejścia przez przeciskanie metodą wymagającą pracy pracownika w rurze przeciskowej: 

      dla rury ochronnej o średnicy do 800 mm, średnica rury przejściowej powinna mieć 1000 mm, 

      dla rur powyżej 800 mm powinna być większa od rury ochronnej co najmniej 200 mm. 
Odcinki rur należy łączyć za pomocą spawów o wytrzymałości na rozciąganie określonej na podstawie obliczeń 
wytrzymałościowych. Przestrzeń między rurą ochronną a rurą przejściową należy wypełnić piaskiem, chudym 
betonem lub innym materiałem. 

5.5.6. Wytyczne dotyczące armatury zaporowej i upustowej 
Armatura z korpusami stalowymi lub staliwnymi powinna być łączona z przewodami rurowymi za pomocą spawania 
lub kołnierzy. Dopuszcza się w budowie gazociągów niskiego ciśnienia połączenia gwintowane armatury dla średnic 
nominalnych do 15 mm. 
W przypadku zastosowania armatury z kołnierzami, w uzasadnionych przypadkach, należy zastosować 
kompensatory montażowe wg BN-77/8976-74 [64]. 
Zabrania się instalowania zaworów (zasuw) w gazociągach układanych pod jezdnią. 
W budowie gazociągów średniego ciśnienia należy stosować armaturę o ciśnieniu nominalnym nie mniejszym niż 
0,6 MPa. 
W gazociągach o ciśnieniu nominalnym równym 0,4 MPa lub mniejszym, doprowadzających gaz do odbiorców, 
należy umieszczać zawory (zasuwy) dla umożliwienia zamknięcia dopływu gazu do budynków. Warunek ten nie 
dotyczy domów jednorodzinnych. 
Armatura zaporowa i upustowa o średnicy nominalnej większej niż 200 mm i ciśnieniu nominalnym większym niż 1,6 
MPa powinna być wyposażona w przekładnie zmniejszające siły potrzebne do jej otwierania i zamykania. W 
przypadku większego oddalenia armatury zaporowej od stanowisk obsługi, należy stosować do jej uruchomienia 
napędy pomocnicze (elektryczne przeciwwybuchowe, hydrauliczne lub pneumatyczne). 
Zespoły zaporowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia wg BN-74/8976-70 [62] należy tak rozmieszczać, aby 
przy zastosowaniu możliwie małej ich liczby można było wyłączyć z sieci możliwie małe grupy odbiorców, przy 
równoczesnym zapewnieniu ciągłości dostawy gazu do tych odbiorców, którzy tego bezwarunkowo wymagają. 
Zespoły zaporowo-upustowe przelotowe gazociągów wysokiego ciśnienia wg BN-71/8976-46 [56] należy 
rozmieszczać w odstępach wynoszących: 

      od 20 do 35 km dla gazociągów o średnicach nominalnych do 500 mm, 

      od 15 do 20 km dla gazociągów o średnicach nominalnych większych od 500 mm. 
Zespoły zaporowo-upustowe kątowe gazociągów wysokiego ciśnienia wg BN-80/8976-44 [54] należy stosować w 
punktach rozgałęzienia gazociągu, w przypadku stosowania dwóch (lub więcej) równoległych ciągów rurowych lub w 
przypadku odgałęzień zasilających większe odbiory gazu. 
Zespoły przyłączeniowe gazociągów wysokiego ciśnienia wg BN-79/8976-35 [52] należy stosować w punktach 
odgałęzień zasilających mniejsze odbiory gazu. 
Zespoły zaporowo-upustowe oraz zespoły przyłączeniowe należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych o 
każdej porze roku. Nie należy ich lokalizować na terenach podmokłych lub bagiennych. 

5.5.7. Wytyczne dotyczące punktów pomiarów elektrycznych 
Punkty pomiarów elektrycznych należy wykonywać zgodnie z PN-90/E-05030.00 [10] i PN-90/E-05030.01 [11] oraz 
BN-74/8976-02 [42] w miejscach gazociągu, w których można liczyć się z celowością wykonania pomiarów. 
Punkty pomiarów elektrycznych należy stosować w celu pomiarów: potencjału elektrycznego gazociągu względem 
gruntu, różnicy potencjałów pomiędzy gazociągiem a szynami trakcji elektrycznej, natężenia prądu w gazociągu 
oraz innych pomiarów elektrycznych, koniecznych w związku z projektowaniem lub eksploatacją czynnej ochrony 
antykorozyjnej gazociągów stalowych ułożonych w ziemi. 
Nadziemne punkty pomiarów elektrycznych stosuje się wyłącznie do gazociągów przesyłowych dalekosiężnych, 
których trasy i elementy są oznakowane zgodnie z BN-80/8975-02 [40]. Słupki nadziemnych punktów pomiarów 
należy ustawiać w miejscach przewidzianych do oznakowania tablicami informacyjnymi i wskaźnikami, zgodnie z 
BN-80/8975-02 (z wyłączeniem punktów odgałęzienia). 
Podziemne punkty pomiarów elektrycznych oraz punkty przewidywane do stosowania pod trawnikami i na ścianach 
budynków stosuje się do gazociągów rozdzielczych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie 
podziemnych punktów do gazociągów przesyłowych dalekosiężnych, przy czym mogą one być ustawiane 
niezależnie od rozmieszczenia słupków do oznaczenia trasy. 

 
5.5.8. Wytyczne dotyczące wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozją 

5.5.8.1. Czynna ochrona przed korozją 

Czynna ochrona przed korozją powinna być wykonana zgodnie z PN-90/E-05030.00 [10] oraz PN-90/E-05030.01 
[11] i stosowana na odcinkach gazociągów: 
a)     narażonych na działanie prądów błądzących, 
b)    prowadzonych poza obszarami zabudowanymi, dłuższych niż 1 km i o średnicy nominalnej 100 mm i większej, 
ułożonych w gruntach o dużej agresywności korozyjnej. 



Stadium dokumentacji:  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  

„ZADANIE NR VII - SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY W GŁUCHOŁAZACH - KANALIZACJA DESZCZOWA 
 - ZADANIE 2B, I ETAP - PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ, DESZCZOWEJ I SANITARNEJ ORAZ BUDOWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

OPADOWYCH". 

 

85 

W przypadku zastosowania czynnej ochrony przed korozją, chroniony odcinek gazociągu powinien być w całości 
odizolowany dielektrycznie od gruntu. 

5.5.8.2. Bierna ochrona przed korozją 

Bierna ochrona przed korozją powinna być stosowana na wszystkich odcinkach gazociągów stalowych. 
Wykonanie biernej ochrony przed korozją polega na zastosowaniu w przypadku gazociągów: 
a)     ułożonych w ziemi - powłoki bitumicznej wg BN-76/0648-76 [33] oraz powłoki ochronnej wg BN-77/8976-06 [46], 
zgodnie z tablicą 1 tej normy, 
b)    ułożonych nad ziemią ponad bagnami - powłoki bitumicznej Z02 wg BN-76/0648-76 [33] oraz powłoki Z0G2, wg 
BN-77/8976-06 [46], 
c)     ułożonych nad ziemią - pokrycia malarskiego, wg BN-76/8976-05 [45]. 
W przypadku prowadzenia gazociągu stalowego pod jezdnią należy stosować, niezależnie od agresywności 
korozyjnej gruntu, powłokę bitumiczną Z02 wg BN-76/0648-76 [33] oraz powłokę asfaltowo-gumową Z0G2 wg BN-
77/8976-06 [46]. 

5.5.9. Wytyczne dotyczące zasypania i zagęszczenia wykopów 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz ochrony przed korozją. 
Gazociągi powinny być zasypywane warstwą ochronną ziemi nie zawierającej grud,  kamieni i gnijących resztek 
roślinnych, do wysokości co najmniej 0,2 m w każdym miejscu ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni 
rury, zgodnie z zarządzeniem   Nr 47 [69]. W obszarach zabudowanych powinna być umieszczona nad tą warstwą 
siatka ochronna z tworzywa sztucznego koloru żółtego o szerokości równej średnicy gazociągu, nie mniejszej 
jednak niż 0,4 m. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach 
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [3]. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową 
drogi. 

66..  KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

      zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

      określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

      określenie stanu terenu, 

      ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

      ustalenie metod wykonywania wykopów, 

      ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu a w oparciu o normę BN-83/8836-02 [39] i zarządzenie Nr 47 Ministra 
Przemysłu [69]. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

      sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 
punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

      sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

      zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

      badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

      badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

      badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 
określonym w dokumentacji, 

      badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub 
betonu, 
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      badanie ewentualnego drenażu, 

      badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

      badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

      badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

      badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

      badanie połączeń rur (poprzez oględziny zewnętrzne) i radiograficzne, 

      badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

      badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 

      badanie punktów pomiarów elektrycznych, w tym połączeń elektrycznych z gazociągami i końcówkami KKT, 

      badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozją, 

      badanie radiograficzne spoin czołowych w złączach doczołowych zgodnie z PN-72/M-69770 [27], 

      badanie czystości wnętrza gazociągów, 

      badanie wytrzymałości i szczelności gazociągów, 

      badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

      badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych 
jego warstw. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

      odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 
± 5 cm, 

      odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

      odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 

      dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla 
pozostałych przewodów 5 cm, 

      różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm, 

      dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

      dopuszczalny spadek ciśnienia w czasie próby hydraulicznej określa projekt próby, 

      przy próbie pneumatycznej dopuszcza się spadki ciśnienia, jeżeli jego różnica nie przekracza 0,1% na godzinę 
trwania próby dla odcinków gazociągów o średnicach do 250 mm, a dla gazociągów o średnicach większych niż 250 
mm różnica ciśnienia nie powinna przekroczyć: 0,1 x 250 : Dn %, 

      sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu prób wytrzymałości lub szczelności 
podlegają ponownym próbom szczelności przed oddaniem do eksploatacji, 

      stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić 
mniej niż 0,97. 

77..  OOBBMMIIAARR  RROOBBÓÓTT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. 

88..  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 
przebudową linii gazowych, a mianowicie: 

      roboty przygotowawcze, 

      roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

      przygotowanie podłoża, 

      roboty montażowe wykonania rurociągów, 

      wykonanie rur ochronnych, 



Stadium dokumentacji:  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  

„ZADANIE NR VII - SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY W GŁUCHOŁAZACH - KANALIZACJA DESZCZOWA 
 - ZADANIE 2B, I ETAP - PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ, DESZCZOWEJ I SANITARNEJ ORAZ BUDOWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

OPADOWYCH". 

 

87 

      wykonanie izolacji, 

      sprawdzenie czystości wnętrza gazociągów i szczelności połączeń odcinków gazociągu (przed opuszczeniem 
ich do wykopu), 

      próby wytrzymałości lub szczelności, 

      zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Próby wytrzymałości lub szczelności gazociągów powinny być przeprowadzone w wykopie po ich całkowitym 
zmontowaniu i zasypaniu ziemią. Miejsca z zainstalowaną armaturą lub przeznaczone do jej zainstalowania oraz 
połączenia odcinków gazociągów ze sprawdzoną szczelnością i połączenie kołnierzowe, a także połączenie rur z 
polietylenu z elementami stalowymi powinny być pozostawione odkryte. 
Odcinki gazociągów z polietylenu rozwijane z bębna powinny być nie zasypane. 
Próby wytrzymałości elementów prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po zamontowaniu w gazociąg 
można nie przeprowadzać pod warunkiem, że producent tych urządzeń w pisemnym zaświadczeniu stwierdzi, że 
zostały one poddane próbom wytrzymałości pod ciśnieniem równym co najmniej ciśnieniu próby gazociągu. 
Elementy prefabrykowane i armatura nie mające atestu, mogą być zastosowane pod warunkiem przeprowadzenia 
przed ich wmontowaniem w gazociąg próby, w której ciśnienie próbne i czas jej trwania będą co najmniej równe 
wymaganemu ciśnieniu próbnemu i czasowi trwania próby gazociągu. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: około 
300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów oraz dla 
przewodów z rur stalowych w przypadku ułożenia ich w wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów 
ułożonych w wykopach nieumocnionych z rur stalowych około 1000 m. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że 
powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami 
techniczno-ekonomicznymi. 
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8.2. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu zgodnie z zarządzeniem Nr 47 [69] podlega: 

      sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

      badanie wytrzymałości lub szczelności gazociągów (przeprowadzone po ich całkowitym zmontowaniu i 
zasypaniu ziemią, zgodnie z zarządzeniem Nr 47). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, 
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej 
badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione zgodnie z wymaganiami BN-
81/8976-47 [57], BN-77/8976-06 [46] i zarządzeniem Nr 47 [69]. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na 
stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

99..  PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m wykonanej i odebranej linii gazociągowej obejmuje: 

      dostawę materiałów, 

      wykonanie robót przygotowawczych, 

      wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 

      przygotowanie podłoża, 

      wykonanie sączków, 

      ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 

      wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i 
uzbrojeniem), 

      wykonanie punktów pomiarów elektrycznych, 

      wykonanie czynnej i biernej ochrony przed korozją, 

      przeprowadzenie próby wytrzymałości i szczelności, 
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      zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

      doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

      pomiary i badania. 
 
UWAGA. 
Koszty  przebudowy sieci gazowej należy uwzględnić w cenie 1m budowanej kanalizacji. 
 

1100..  PPRRZZEEPPIISSYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  

10.1. Normy 

1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia styczne i 

projektowanie. 
3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
5. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
6. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
7. PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
8. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
9. PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
10. PN-90/E-05030.00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i 

badania. 
11. PN-90/E-05030.01 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe 

konstrukcje podziemne. Wymagania i badania. 
12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
14. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
15. PN-91/H-74019 Armatura przemysłowa. Odlewy ze staliwa węglowego i stopowego. 
16. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
17. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
18. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
19. PN-75/H-93200 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. 
20. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali. Staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 
21. PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
22. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania. 
23. PN-90/M-34502 Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe. 
24. PN-87/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia. 
25. PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Spawanie metali. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
26. PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Spawanie metali. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. 

Podział. 
27. PN-72/M-69770 Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach 

doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonywania. 
28. PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złącz spawanych na podstawie 

radiogramów. 
29. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
30. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
31. PN-67/M-74083 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego do instalacji wodnych i 

gazowych. 
32. PN-86/M-75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania. 
33. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 
34. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
35. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
36. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
37. BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
38. BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych. 
39. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
40. BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociągów ułożonych w ziemi. Zasady ogólne. 
41. BN-74/8976-01 Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w ziemi. Słupek. 
42. BN-74/8976-02 Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w ziemi. 
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43. BN-74/8976-03 Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w ziemi. Płytki 
izolacyjne. 

44. BN-74/8976-04 Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w ziemi. Gniazdo 
wtykowe. 

45. BN-76/8976-05 Pokrycia malarskie na gazociągach ułożonych nad ziemią. 
46. BN-77/8976-06 Powłoki ochronne na kształtkach, armaturze i połączeniach gazociągów 

ułożonych w ziemi. 
47. BN-79/8976-07 Sączki węchowe gazociągów ułożonych w ziemi. 
48. BN-70/8976-12 Dociążenia gazociągów ułożonych w wodzie lub gruncie nawodnionym. 

Obciążniki siodłowe. 
49. BN-86/8976-15 Dociążenia gazociągów ułożonych w wodzie lub gruncie nawodnionym. 
50. BN-71/8976-26,27,28 Zakotwienia gazociągów ułożonych w gruncie nawodnionym. 
51. BN-71/8976-29 Gazownictwo. Ciśnienia. Podział, nazwy, określenia i symbole. 
52. BN-79/8976-35 Zespoły przyłączeniowe gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych w ziemi. 
53. BN-71/8976-37 Gazociągi i instalacje gazownicze. Płyty fundamentowe armatury ułożonej w 

ziemi. 
54. BN-80/8976-44 Kątowe zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych 

w ziemi. 
55. BN-80/8976-45 Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych w 

ziemi. Kolumny upustowe. 
56. BN-71/8976-46 Przelotowe zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego ciśnienia 

ułożonych w ziemi. 
57. BN-81/8976-47 Gazociągi ułożone w ziemi. Wymagania i badania. 
58. BN-71/8976-48 Tarczowe bloki oporowe gazociągów ułożonych w ziemi. 
59. BN-71/8976-49 Łuki i załamania gazociągów ułożonych w ziemi. Wymagania i badania. 
60. BN-74/8976-65 Izolacja cieplna gazociągów. Wymagania i badania. 
61. BN-74/8976-66,67,68 Gazociągi przystosowane do czyszczenia od wewnątrz tłokami czyszczącymi. 
62. BN74/8976-70 Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia ułożonych w 

ziemi. 
63. BN-74/8976-71 Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia 

ułożonych w ziemi. 
64. BN-77/8976-74 Gazociągi i instalacje gazownicze. Kompensatory montażowe. 
65. BN-77/8976-75 Gazociągi i instalacje gazownicze. Izolujące połączenia kołnierzowe. 
66. BN-80/8976-80 Nadziemny układ zasuw. 

10.2. Inne dokumenty 

67.  Dziennik Ustaw Nr 45 z dnia 26 lipca 1989 r. poz. 243. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 24 czerwca 
1989 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 
68.  Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca  1985 r. o drogach 
publicznych. Rozdział 4 - Pas drogowy. 
69.  Dziennik Urzędowy Ministra Przemysłu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 1989 r. poz. 6. Zarządzenie Nr 47 Ministra 
Przemysłu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sieci 
gazowych. 
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SSSSSSTTT   000000...000888      PPPOOODDDBBBUUUDDDOOOWWWAAA   ZZZ      KKKRRRUUUSSSZZZYYYWWWAAA   ŁŁŁAAAMMMAAANNNEEEGGGOOO      SSSTTTAAABBBIIILLLIIIZZZOOOWWWAAANNNEEEGGGOOO   

MMMEEECCCHHHAAANNNIIICCCZZZNNNIIIEEE   

11    WWSSTTĘĘPP  

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej (ST)  są wymagania wykonania i odbioru robót dotyczące 
odbudowy podbudów drogowych po robotach kanalizacyjnych. Wymieniony zakres robót objętych jest Projektem 
technicznym pn: „Zadanie Nr VII - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja 
deszczowa - zadanie 2b, I etap - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz 
budowa zespołu urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych".  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów i nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują: 
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża 
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grub. 15 cm 
- wykonanie warstwy dolnej nawierzchni o grub. 20 cm z kruszywa łamanego 
- wykonanie warstwy górnej nawierzchni o grub. 10 cm 
Podbudowę i nawierzchnie z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi 
w dokumentacji projektowej 

1.4  Określenia podstawowe  

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
Podbudowa z kruszywa łamanego –stabilizowanego mechanicznie -jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej 
Pozostałe określenia podstawowe -są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w z Specyfikacją Techniczną   00.00.00  „Wymagania Ogólne”. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem robót, ST, 
poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

22..    MMAATTEERRIIAAŁŁYY    

2.1. Warunki stosowania  materiałów 

Ogólne warunki stosowania materiałów ich pozyskiwania i stosowania podano w ST.00.00.00. 

2.2. Rodzaje  materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo 
ziaren żwiru większych od 8 mm. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-
96023 [9], są: 

 kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.2.1.Wymagania  dla  kruszywa 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112: 

 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. 
 
Alternatywnie do wykonania podbudowy dopuszcza się zastosowanie tłucznia niesort 0 -31,5mm i  
niesort 0 – 63mm.  
 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla: 

 klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej, 
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 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, wg PN-B-11112  

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 [5] 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, wg PN-B-11112  

 
Lp. 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa 
lub podbudowa 

zasadnicza 

 
Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 
    mniej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

 
 
 
3 
4 
 
 

75 
 

15 
 

15 

 
 
 
4 
5 
 
 

65 
 

25 
 

20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [1], % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 

0,2 

 
 

0,3 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % 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 

2.2.2.Woda  
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez 
specjalnych wymagań. 

33..    SSPPRRZZĘĘTT  

3.1.Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu   

Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST 00.00.00 „Wymagania  ogólne”. 
Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
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44..    TTRRAANNSSPPOORRTT  

4.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu 

Ogólne wymagania  dotyczące  transportu podano  w  ST 00.00.00 „Wymagania  ogólne”. 

4.2  Transport materiałów 

Mogą  być użyte  dowolne  środki  transportowe  zaakceptowane  przez  Inżyniera Kontraktu które nie spowodują 
rozsegregowania frakcji kruszywa, zmian wilgotności  mieszanki oraz  zanieczyszczenia kruszywa.   

55..    WWYYKKOONNAANNIIEE    RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady  wykonania  robót  podano  w  ST 00.00.00 „Wymagania  ogólne”. 
Dla odtwarzanej nawierzchni po robotach kanalizacyjnych, warstwa  podbudowy układana  jest  na  warstwie 
odcinającej z piasku. Przed  zagęszczeniem  rozścielone  kruszywo należy wyprofilować. 
Podbudowę należy zagęścić walcami ogumionymi, małymi wibracyjnymi gładkimi. W ostatniej fazie zagęszczania 
należy sprawdzić profil. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać przy zachowaniu  wilgotności optymalnej. 
Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości, a nośność  podbudowy  badana płytą VSS  
Is > 1,0; E2 > 170 MPa. Nośność podbudowy po jej zagęszczeniu badana wg normy BN-64/8931-02. 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno być wyprofilowane i zagęszczone. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu 
zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 
Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 
Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość 
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 
10 cm po zagęszczeniu. Warstwa nawierzchni powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli nawierzchnia składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera Kontraktu. 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Utrzymanie podbudowy i nawierzchni 
Podbudowa i nawierzchnia po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera Kontraktu, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania wykonywanej nawierzchni drogi obciąża Wykonawcę robót. 

5.1. Zgodność  rzędnych  niwelety z projektem 

Odchylenia rzędnych profilu podłużnego  w  stosunku  do  projektu nie powinny przekraczać  + 2 cm. 

5.2. 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 12 mm. 

5.3. Zgodność  spadku i równość  podbudowy  

Należy stosować spadki poprzeczne zgodnie 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  profilowaną z poziomicą, nie  powinny przekraczać  12 
mm. 

5.4. Szerokość  podbudowy 

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót. Odchylenia  
szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać + 10 cm, - 5 cm w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej. 
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5.5. Grubość warstwy  podbudowy 

Grubość wykonywanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej nie powinna przekraczać 
grubości projektowanej o więcej niż 10%. Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubości mniejszej niż  
podana w Dokumentacji  Projektowej. 

5.6. Zagęszczenie  podbudowy 

Zagęszczenie kontroluje się płytą VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia w wymaganiami podanymi w pkt. 
5.7.1 

5.7. Nośność  i  zagęszczenie podbudowy 

a) nośność podbudowy po jej zagęszczeniu badania wg normy BN-64/8931-02 (badanie płytą VSS o 
średnicy 30 cm) powinna odpowiadać warunkom podanym w  tabeli. 

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  

80 80 140 

120 100 180 

 
Dla  zakładanego  obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla  przyrostu obciążenia  od 0,25 – 
0,35 MPa. 
wskaźnik zagęszczenia  I0  mierzony płytą  VSS  zgodnie  z  zależnością: 
        E2 

I0=   E1  
Powinien mieć  wartość nie większą niż 2,2. 

66..  KKOONNTTRROOLLAA    JJAAKKOOŚŚCCII    

Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej  warstwy z wymaganiami  
podanymi w odpowiedniej Specyfikacji  Technicznej. 
Przygotowanie kruszywa łamanego polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać ciągłość uziarnienia i  
zbliżenie do wilgotności optymalnej. 
Badanie wilgotności materiału podczas zagęszczenia wg PN-77/B-06714/17. 
Z uwagi na specyfikę obszaru odtwarzania warstw nawierzchni kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy 
stabilizowanej mechanicznie należy przeprowadzić co najmniej 2 razy przy granicy wykopu na każdym odcinku 
jezdni objętej odtwarzaniem.  
Kontrola grubości  poszczególnych warstw podbudowy polega na  bezpośrednim pomiarze w końcowej fazie 
zagęszczenia, co najmniej w dwóch miejscach na każdej dziennej działce roboczej. Sprawdzenie modułu  
odkształcenia wg BN /64/8931-02. Należy sprawdzić stopień zagęszczenia przy każdej studni kanalizacyjnej. 
Kontrola  jakości  materiałów i wykonania  podłoża obejmują  także pkt. 5.1 – 5.7  

77..    OOBBMMIIAARR  

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 

88..  OODDBBIIÓÓRR    RROOBBÓÓTT  

8.1 Ogólne  zasady  odbioru  robót. 
 
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie z  Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia 
usterek, Inżynier Kontraktu ustali zakres i termin wykonania robót poprawkowych na koszt Wykonawcy.  Odbiorowi  
podlega każda  z  warstw  technologicznych. Odbioru  robót  dokonuje  się  na  zasadach odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu określonych w ST 00.00.00. 

99..  PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

9.1. Ogólne  zasady dotyczące  podstawy  płatności  

Ogólne zasady  dotyczące podstawy  płatności podano w  ST 00.00.00 „Wymagania  ogólne”. 
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9.2.  Cena  jednostkowa 

Podstawą  płatności jest cena  za  metr kwadratowy [m2] wykonanej  podbudowy. Cena jednostki obmiarowej  
obejmuje: 

- prace  pomiarowe 
- sprawdzenie  i ewentualną  naprawę podłoża 
- zakup i transport  mieszanki lub  kruszywa  do  miejsc składowania 
- przygotowanie  mieszanki, w tym doprowadzenie jej  do  odpowiedniej  wilgotności 
- rozłożenie  mieszanki w  korycie 
- profilowanie 
- zagęszczenie rozłożonej  mieszanki 
- wykonanie  niezbędnych pomiarów  i  badań  laboratoryjnych 
- utrzymanie  podbudowy w  czasie robót   
- oznakowanie i zabezpieczenie robót oraz  jego utrzymanie.    

1100..    PPRRZZEEPPIISSYY    ZZWWIIĄĄZZAANNEE  

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badanie  próbek gruntu. 
PN-B-06714-I                         SKruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-17  Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie  wilgotności. 
PN-B- 11112-1996  Kruszywa  mineralne. Kruszywa łamane do  nawierzchni  drogowych. 
PN-76/B-06714/00  Kruszywa  mineralne. Badania. Postanowienia  ogólne. 
PN-77/B06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości  zanieczyszczeń  obcych. 
PN-91/B-06714/15  Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16  Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B/06714/18  Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-78/B-06714/19   Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności  metodą  bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26  Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  organicznych  
PN-79/B-06714/42             Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los  Angeles. 
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-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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SSSSSSTTT   000000...000999...   FFFRRREEEZZZOOOWWWAAANNNIIIEEE   IIISSSTTTNNNIIIEEEJJJĄĄĄCCCEEEJJJ   NNNAAAWWWIIIEEERRRZZZCCCHHHNNNIII   ZZZ   BBBEEETTTOOONNNUUU   

AAASSSFFFAAALLLTTTOOOWWWEEEGGGOOO,,,      

OOODDDTTTWWWOOORRRZZZEEENNNIIIEEE   NNNAAAWWWIIIEEERRRZZZCCCHHHNNNIII   ZZZ   BBBEEETTTOOONNNUUU   AAASSSFFFAAALLLTTTOOOWWWEEEGGGOOO   
 
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 
 

11..    WWSSTTĘĘPP                                                                                                                                                                                                                                          

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej (ST)  są wymagania wykonania i odbioru robót z rozbiórką 
elementów dróg objętych Projektem Technicznym pod nazwą: Zadanie Nr VII - System wodociągowo-
kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja deszczowa - zadanie 2b, I etap - Przebudowa kanalizacji 
ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz budowa zespołu urządzeń do podczyszczania ścieków 
opadowych".  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót zgodnie z  pkt. 1.1  

1.3  Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania  robót wymienionych w p. 1.1 
związanych  z  wykonaniem  frezowania na  zimno  warstwy ścieralnej  i wiążącej nawierzchni bitumicznej  jezdni 
ulicy (w  miejscach wskazanych  w  Dokumentacji  Projektowej).  

  

1.4  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami, z Specyfikacją Techniczną   
00.00.00  „Wymagania Ogólne”. 

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni 
asfaltowej, bez jej  ogrzania, na określoną głębokość. 

Frezarka drogowa -  maszyna do frezowania nawierzchni na zimno. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 
poleceniami Inżyniera Kontraktu Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

22..      MMAATTEERRIIAAŁŁYY    

Nie  występują. 

33..    SSPPRRZZĘĘTT    

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00.00. „Wymagania Ogólne”  

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną 
głębokość.  

Frezarka powinna być sterowana elektronicznie względem ustalonego poziomu odniesienia i zapewnić  zachowanie 
wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót 
Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. 

Frezarka powinna być wyposażona w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na  samochody. 
Zaleca się frezowanie współbieżne (tzn. takie w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest zgodny z 
kierunkiem ruchu frezarki). Za zgodą Inżyniera Kontraktu może być dopuszczone frezowanie przeciwbieżne, tzn. 
takie w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest przeciwny do  kierunku ruchu frezarki. 
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być zaopatrzone w 
systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera Kontraktu można dopuścić frezarki bez tego systemu: 
a)     na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
b)    na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 
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Wykonawca powinien  używać  tylko  frezarek  zaakceptowanych przez  Inżyniera Kontraktu. Do uzyskania  
akceptacji  sprzętu  przez  Inżyniera Kontraktu Wykonawca  powinien  przedstawić  dane  techniczne frezarek, a w  
przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości  przeprowadzić  demonstrację  pracy  frezarki, na  własny  koszt.    
 

44..    TTRRAANNSSPPOORRTT    

Wymagania ogólne  dotyczące transportu podano w  ST 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

Do transportu sfrezowanego materiału należy stosować samochody samowyładowcze. Transport powinien być tak 
zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postoju i przy minimalizacji zakłóceń w ruchu drogowym. 

55..    WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT    

Ogólne zasady wykonania podano w  ST 00.00. „Wymagania Ogólne” Wykonawca powinien przedstawić 
Inżynierowi  Kontraktu do akceptacji projekt organizacji, harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą prowadzone roboty związane z  odbudową nawierzchni. 

5.1 Frezowanie  nawierzchni     

Nawierzchnia powinna być sfrezowana do głębokości i szerokości zgodnej z dokumentacją Projektową oraz do 
pochyleń podłużnych i poprzecznych zgodnych z istniejącymi. Nawierzchnia powinna być  sfrezowana z  
dokładnością  + 5 mm. 

Nierówności powierzchni po sfrezowaniu mierzone łatą  4-mertową  nie  powinny przekraczać  8 mm. Jeśli w czasie 
robót ma być dopuszczony ruch drogowy po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze  względów bezpieczeństwa 
należy spełnić następujące warunki: 

a) Należy dokładnie  usunąć ścięty  materiał  i  oczyścić  nawierzchnię 

b) Wysokość  podłużnych pionowych krawędzi między  sfrezowanym  i  niesfrezowanym  pasem  ruchu nie może  
przekraczać  40 mm. 

c) Krawędzie  poprzeczne  miedzy  sfrezowanym i niesfrezowanym pasem  ruchu na  zakończenie  dnia 
roboczego  powinny być klinowo ścięte.          

66..    KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

6.1  Zakres  kontroli  

Kontrola jakości robót podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmować pomiary  określone w  tablicy 1 
Tabela 1 zakres i częstotliwość  badań kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno. 

Lp. Właściwość Częstotliwość  badań  kontrolnych 

1. Równość  podłużna  Łatą  4–mertową  co 20 metrów 

2. Równość  poprzeczna Łatą  4–mertową  co 20 metrów 

3. Spadki  poprzeczne Co 50 metrów 

4. Szerokość frezowania Co 50 metrów 

5. Głębokość  frezowania Co 50 metrów 

 

6.2.Sprawdzenie równości podłużnej i poprzecznej 

Dopuszczalne nierówności powierzchni po frezowaniu, mierzone jak określono w pkt. 5 wynoszą  8 mm.  

6.3.Sprawdzenie spadków poprzecznych 

Spadek  poprzeczny  powierzchni po  frezowaniu powinien  być zgodny z istniejącym z tolerancją  + 0,5%. 

6.4.Sprawdzenie  szerokości frezowania. 

Szerokość frezowania powinna odpowiadać określonej w Dokumentacji Projektowej  z dokładnością +  50 mm. 

6.5.Sprawdzenie  głębokości frezowania. 

Głębokość frezowania powinna być zgodna z określoną w Dokumentacji Projektowej z dokładnością + 5 mm.  

77..    OOBBMMIIAARR  RROOBBÓÓTT  

Obmiar nawierzchni po frezowaniu na zimno powinien być dokonany na budowie. Jednostką obmiaru  jest metr 
kwadratowy [m2] warstwy frezowanej na średnią głębokość 4 cm. Obmiar robót odbywa się w  obecności  Inspektora 
Nadzoru i wymaga  jego akceptacji. 
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo sfrezowanych powierzchni nie wykazanych w 
Dokumentacji Projektowej, z  wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez  Inżyniera Kontraktu.  
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Nadmierna głębokość sfrezowania warstwy lub nadmierna powierzchnia w stosunku do Dokumentacji Projektowej, 
wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera Kontraktu, nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o 
dodatkową zapłatę  .  

88..    OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

Roboty podlegają odbiorowi wg ST 00.00.00 pkt. 8. „Wymagania Ogólne”  

Odbioru nawierzchni po frezowaniu na  zimno dokonuje Inżynier Kontraktu na zasadach odbioru robót zanikających  
i  ulegających  zakryciu. 

Odbioru dokonuje Inżynier Kontraktu na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy z bieżącej kontroli robót i 
ewentualnych uzupełniających pomiarów oraz oględzin powierzchni po frezowaniu. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier Kontraktu ustali zakres wykonania robót poprawkowych, które 
Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z  Inżynierem Kontraktu.   

99..    PPOODDSSTTAAWWYY  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

 
Wymagania ogólne podano w ST 00.00.00 pkt. 9. „Wymagania Ogólne”; 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za metr kwadratowy(m2) frezowanej nawierzchni na średnią  głębokość 4 
cm zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 
Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimno obejmuje: 

 

 Prace  pomiarowe 

 Oznakowanie  robót 

 Oczyszczenie 

 Frezowanie 

 Wywiezienie i składowanie sfrezowanego materiału  

 Przeprowadzenie pomiarów powierzchni po frezowaniu 
 
 
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO 
 

1.0. Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót wymienionych w p. 1.1 
związanych z ułożeniem alternatywnej warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego zlokalizowanych w 
drogach nad kanałami.  
Należy wykonać nawierzchnię o następujących warstwach: 

 warstwa  wiążąca  z betonu asfaltowego  0/16  

 warstwa  ścieralna  z betonu asfaltowego 0/12,8  
których grubość należy dostosować do wymogów podanych przez właścicieli dróg podanych w uzgodnieniach. 
Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg poniższego zestawienia: 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu 
liczba osi obliczeniowych 

100 kN/pas/dobę 

KR1  12 

KR2 od 13 do 70 

KR3   od 71 do 335 

KR4   od 336 do 1000 

KR5 od 1001 do 2000 

KR6 > 2000 

1.1  Określenia podstawowe  

1.1.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 
uziarnieniu. 
1.1.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub           
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
1.1.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona. 
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1.1.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów 
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być 
dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
1.1.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
1.1.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
1.1.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
1.1.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej  
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
1.1.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach 
zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów     technicznych 
robót. 
1.1.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
1.1.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
OST 00.00 „Wymagania ogólne” 
1.2  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 
poleceniami Inżyniera Kontraktu dotyczące robót podano w  ST 00.00.„Wymagania Ogólne”. 

22..    MMAATTEERRIIAAŁŁYY    

2.1  Rodzaje materiałów dla alternatywnej warstwy  wiążącej. 

Należy stosować: 
a) Asfalt  drogowy D50 posiadający Aprobatę Techniczną  IBDiM, lub  dowolnej  jednostki prawnej 

wyznaczonej lub zatwierdzonej przez  Rząd  Polski do  wystawienia certyfikatów zgodności  dla 
materiałów do  budowy  dróg  w  Polsce dla  nawierzchni   KR3-KR6. 

b) Kruszywo kamienne łamane granulowane wg PN-66/B – 11112 kl. I,II gat. 1,2  
c) Grys, żwir  kl. I,II gat. 1,2 
d) Wypełniacz  mineralny  podstawowy wg  PN-61/S-96504 

2.1. Wymagania  podstawowe dla kruszyw granulowanych. 

Materiały do  warstwy wiążącej dla  nawierzchni KR3 – KR6 

Lp. 
Rodzaj  materiału Wymagania  wobec  materiałów w  zależności  od  

kategorii  ruchu   

od  KR 3 do  KR 6 
1 2 3 

1 Kruszywo  łamane  granulowane: 
a) z  surowca skalnego   

b) z  surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 
stalownicze) 

PN-B-11112:1996 
kl. I, II1); gat. 1,2 

kl.I; gat.1 

2 Kruszywo łamane  zwykłe 
- 

3 Żwir  i  mieszanka 
- 

4 Grys  i  żwir  kruszony  z  surowca naturalnie  rozdrobnionego   
Załącznik Gkl. I, II1); gat. 1,2 

5 Piasek 
- 

6 Destrukt 
2.1.1 

7 Wypelniacz mineralny: 
Pyły z odpylania w  otaczarce 
Popioły lotne 

PN-61/S-965042) 
2. 

1.1- 

8 
Asfalt  drogowy PN-65/C-96170  D50 

9 Polimeroasfalt  drogowy  DE30  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 

Rzędne  krzywych  granicznych uziarnienia MM oraz  orientacje  zawartości  asfaltu dla  KR3-KR6  od 0-20 
mm. 

Wymiar oczek  sit 
w  mm, zawartość  asfaltu 

Rzędne  krzywych granicznych uziarnienia  MM  w  zależności od  kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 
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Wymiary w procentach 

Właściwości MMA  warstwy wiążącej gr. 8 cm dla  KR3-KR6   

Lp. Właściwości Jednostki 

Wymagania  wobec  MMA  warstwy  wiążącej 
w zależności od  kategorii  ruchu 

KR 1 lub KR 2  od KR 3 do KR 6 

1 2 3 4 5 

1 
Moduł  sztywności  pełzania 1) MPa Nie  wymaga  się > 16 

2 
Stabilność  próbek  wg  metody  Marshalla w temperaturze  

60 C, zagęszczonych 2 x 75 uderzeń  ubijaka KN > 8,0 (> 6,0)2) > 11,0 

3 
Odkształcenie próbek j.w. mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0 

4 
Wolna  przestrzeń  w  próbkach  j.w. % (V/V) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 

5 
Wypełnienie  wolnej  przestrzeni  w  próbkach j.w. % od 65,0 do 80,0 < 75,0 

6 
Grubość  warstwy  z MMA  o 
uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
-     od 0 mm do 25,0 mm cm 

 
 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
- 

 
 
- 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
od 7,0 do 10,0 

7 
Wskaźnik  zagęszczenia warstwy % > 98,0 > 98,0 

8 
Wolna  przestrzeń  w  warstwie % (V/V) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 

1)  Dotyczy  tylko fazy  projektowania  składu MMA 

2)  Dotyczy  warstwy  wyrównawczej 

2.1.1.Wymagania  wobec  grysu  i żwiru  kruszonego w  zależności dla  klasy I,II1) 

Lp. Cecha  
Klasa 

I II III 

1 2 3 4 5 
1 Ścieralność  w  bębnie  kulowym: 

a) po  pełnej  liczbie obrotów,% (m/m) 
b) po 1/5 pełnej  liczby obrotów,% 

 
 

< 25,0 
 

< 25,0 

 
 

< 35,0 
 

< 30,0 

 
 

< 45,0 
 

< 35,0 

2 Nasiąkliwość , % (m/m)  < 1,5 < 2,5 < 5,0 

3 Mrozoodporność, % (mm) < 2,5 < 5,0 < 10,0 
 

2.1.2.Wymagania  wobec  grysu  w  zależności od  gatunku 

Lp. Cecha  Gatunek 

1 2 3 

1 2 3 4 5 
1     

od 0 mm   do         
20,0 

od 0 mm   do         
16,0 

od 0 mm   do         
12,8 

od 0 mm   do         
25,0 

od 0 mm   do         
20,0 

od 0 mm   do         
16,0 

 od do od do od do od do od do od do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Przechodzi przez: 
31,5 

            

      100 100     

25,0 100 100     84 100 100 100   

20,0 87 100 100 100   75 100 87 100 100 100 

16,0 75 100 88 100 100 100 68 90 77 100 87 100 

12,8 65 93 78 100 85 100 62 83 66 90 77 100 

9,6 57 86 67 92 70 100 55 74 56 81 67 89 

8,0 52 81 60 86 62 84 50 69 50 75 60 83 

6,3 47 76 53 80 55 76 45 63 45 67 54 73 

4,0 40 67 42 69 45 65 35 52 36 55 42 60 

2,0 30 55 30 54 35 55 25 41 25 41 30 45 

Zawartość  ziarn>2,0 mm 45 70 46 70 45 65 59 75 59 75 55 70 

0,85 20 40 20 40 25 45 16 30 16 30 20 33 

0,42 13 30 14 28 18 38 10 22 9 22 13 25 

0,30 10 25 11 24 15 35 8 19 7 19 10 21 

0,18 6 17 8 17 11 28 5 14 5 15 7 16 

0,15 5 15 7 15 9 25 5 12 5 14 6 14 

0,075 3 7 3 8 3 9 4 6 4 7 5 8 

Orientacyjna  zawartość  asfaltu 
w  MMA 4,3 5,8 4,3 5,8 4,5 6,0 4,0 5,5 4,0 5,5 4,3 5,8 

1) Tylko do  warstwy wyrównawczej 
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Zawartość  ziarn  przekruszonych < 10 < 1,0 < 20,0 

2 Ziarna  mniejsze  niż  0,075 mm, odsiane  na  mokro 
a) dla  grupy  frakcji  od 2 mm do 6,3 mm 
b) dla  frakcji  powyżej 6,3 mm 

 
< 1,5 
< 0,8 

 
< 2,5 
< 1,5 

 
< 3,5 
< 2,0 

3 Zawartość  frakcji  podstawowych  łącznie 
a) dla  grupy  frakcji  od 2 mm  do 6,3 mm 
b) dla  frakcji  powyżej 6,3 mm  

 
> 80,0 
> 85,0 

 

 
> 80,0 
> 85,0 

 

 
> 60,0 
> 65,0 

 

4 Podziarno  
a) dla  grupy  frakcji  od 2 mm  do 6,3 mm 

      b)   dla  frakcji  powyżej 6,3 mm 

 
< 15,0 
< 10,0 

 
< 15,0 
< 10,0 

 
< 30,0 
< 25,0 

5 Nadziarno, zawartość  ziarn < 8,0 < 10,0 < 15,0 

6 Zanieczyszczenia  obce < 0,1 < 0,2 < 0,3 

7 Zawartość  ziarn  nieforemnych < 25,0 < 30,0 < 35,0 

8 Zanieczyszczenia organiczne  barwa cieczy nie  ciemniejsza  od  barwy  wzorcowej  wg 
obowiązującej  normy 

2.1.3. Kruszywo drobne łamane  
Wymagania dla  kruszywa  drobnego łamanego i  mieszanki  drobnej  granulowanej. 
 

Lp. Właściwości Wymagania %   

Piasek  łamany   Mieszanka  drobna granulowana  

1. Zawartość  frakcji 2-4 mm, powyżej - 15 

2. Zawartość  nadziarna nie  więcej niż  15 15 

3. Wskaźnik piaskowy większy niż  65 65 

4. Zawartość  zanieczyszczeń obcych, nie  więcej  niż 0,1 0,1 

5. Zawartość  zanieczyszczeń organicznych barwa nie  ciemniejsza niż  wzorcowa 

 
2.1.4.Wypełniacz  

 
Do  asfaltobetonu należy stosować wypełniacz podstawowy.   

Lp. 
Wyszczególnienie Wymagania 

1. Zawartość  ziarn  mniejszych od : 

 0,3 mm,  nie  mniej niż 

 0,074mm, nie  mniej niż 

 

100 

80 

2. Wilgotność, %, nie  więcej  niż   1,0 

3. Powierzchnia  właściwa 2500-4500 

2.1.5.Wymagania dla  asfaltu drogowego 
 
Wymagana  jest  aprobata  techniczna IBDiM  lub  dowolnej jednostki  prawnej uprawnionej do  wystawienia 
certyfikatów zgodności dla  materiałów do  budowy dróg. Należy przestrzegać zalecanych temperatur  
technologicznych podanych w  Aprobacie. Wymagane  jest świadectwo Producenta potwierdzające zgodność 
właściwości z wymaganiami w Aprobacie Technicznej. 

2.2. Rodzaje  materiałów dla  warstwy  ścieralnej. 

2.2.1.   Rodzaje materiałów. 
Należy stosować: 

 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B – 11112/1996 

 grysy klasy I, gatunek 1 (mogą być  stosowane grysy granitowe o ścieralności w bębnie kulowym 
kwalifikujące je  do  klasy II, inne cechy wg klasy I), 

 piasek  łamany i kruszywo drobne  granulowane ze skał  magmowych, 

 mączkę  wapienną  - spełniającą  wymagania określone w PN-S-96504 dla wypełniacza podstawowego. 
2.2.2   Wymagania  podstawowe dla kruszyw granulowanych. 

     Materiały do  warstwy ścieralnej  dla  nawierzchni KR3 – KR6 

Lp. 
Rodzaj  materiału Wymagania  wobec  materiałów w  zależności  od  kategorii  

ruchu   

KR 1 lub KR2 od  KR 3 do  KR 6 

1 2 3 4 

1 Kruszywo  łamane  granulowane: 
ze  skał magmowych 
ze skał  osadowych   
z  surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 
stalownicze) 

PN-B-11112:1996 
kl. I, II; gat. 1,2 
j.w. 
j.w. 

PN-B-11112:1996 
kl. I, II1); gat. 1 
j.w.2) 
kl.I; gat.1 
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2 Kruszywo łamane  zwykłe PN-B-11112:1996 kl. I, II; gat.1,2 - 

3 Żwir  i  mieszanka PN-B-11111:1996  kl. I, II - 

4 Grys  i  żwir  kruszony  z  surowca naturalnie  
rozdrobnionego   

Załącznik G  kl. I, II ; gat. 1,2 Załącznik G 
kl. I ; gat. 1 

5 Piasek PN-B-11113:1996  gat. 1, 2 - 

6 Destrukt 2.1.1 2.1.1 

7 Wypełniacz mineralny: 
Pyły z odpylania w  otaczarce 
Popioły lotne 

PN-61/S-96504 
2.1.1 
2.1.1 

PN-61/S-965043) 
- 
- 

8 Asfalt  drogowy PN-65/C-96170 
D355), D50,D70, D100 

PN-65/C-96170 
D355), D504),D70 

9 Polimeroasfalt  drogowy  DE30  A,B,C5); DP305),   
DE80  A,B,C; DP80 

DE30  A,B,C5); DP305),   
DE80  A,B,C; DP80 

1)  Tylko pod  względem ścieralności w  bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl.I; gat.1 

2)  Tylko  dolomity kl. I gat. 1 w ilości < 50% (m/m) we  frakcji  grysowej  w  mieszance z  innymi  kruszywami,  w  ilości < 100% (m/m)  we  frakcji 
piaskowej oraz  kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia  ilościowego 

3) Tylko  wypełniacz  wapienny 

4) Preferowany  rodzaj  asfaltu 

5) Tylko  do  asfaltu lanego 

Rzędne  krzywych  granicznych uziarnienia MM oraz  orientacje  zawartości  asfaltu dla  KR3-KR6  od 0-12,8 
mm. 

                                        
Wymiary w % 

Wymiar oczek  sit   

w  mm, zawartość  
asfaltu 

Rzędne  krzywych granicznych uziarnienia  MM  w  zależności od  kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

od 0 mm   do  
20,0 

od 0 mm   do         
16,0 lub od 0 
mm do 12,8 

mm  

od 0 mm   do         
8,0 mm lub od 
0 mm do 6,3 

mm 

od 0 mm  

  do20,0 mm 

od 0 mm 

  do20,01mm 

od 0 mm  

do 

16,0 

Od 0 mm do  12,8 
mm 

 od do od do od do od do od do od do od do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Przechodzi przez: 
25,0 

              

100 100     100 100 100 100     

20,0 88 100 100 100   88 100 90 100 100 100   

16,0 78 100 90 100   78 100 67 100 90 100 100 100 

12,8 68 93 80 100   68 85 52 83 80 100 87 100 

9,6 59 86 69 100 100 100 59 74 38 62 70 88 73 100 

8,0 54 83 62 93 90 100 54 67 30 50 63 80 66 89 

6,3 48 78 56 87 78 100 48 60 22 40 55 70 57 75 

4,0 40 70 45 76 60 100 39 50 21 37 44 58 47 60 

2,0 29 59 35 64 41 71 29 38 21 36 30 42 35 48 

Zawartość  ziarn>2,0 
mm 41 71 36 65 29 59 62 71 64 79 58 70 52 65 

0,85 20 47 26 50 27 52 20 28 20 35 18 28 25 36 

0,42 13 36 19 39 18 39 13 20 17 30 12 20 18 27 

0,30 10 31 17 33 15 34 10 17 15 28 10 18 16 23 

0,18 7 23 13 25 13 25 7 12 12 24 8 15 12 17 

0,15 6 20 12 22 12 22 6 11 11 22 7 14 11 15 

0,075 5 10 7 11 8 12 5 7 10 15 6 9 7 9 

Orientacyjna  
zawartość  asfaltu             

 w  MMA 5,0 6,5 5,0 6,5 5,5 6,5 4,5 5,6 4,3 5,4 4,8 6,0 4,8 6,5 

1) Mieszanka  o  uziarnieniu  nieciągłym; nietypowe  uziarnienie MM betonu  asfaltowego  

Właściwości MMA  warstwy ścieralnej gr. 5 cm dla  KR3-KR6  dla kruszywa 0-12,8 mm    
Lp. Właściwości  Jednostki Wymagania  wobec  MMA  warstwy  wiążącej  

w zależności od  kategorii  ruchu 

KR 1 lub KR 2  od KR 3 do KR 6 

1 2 3 4 5 

1 
Moduł  sztywności  pełzania 1) MPa Nie  wymaga  się > 14 

2 
Stabilność  próbek  wg  metody  Marshalla w 

temperaturze  60 C,  
kN >5,5 2) > 10,03) 

3 
Odkształcenie próbek j.w. mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 

4 
Wolna  przestrzeń  w  próbkach  j.w. % (V/V) od 1,5 do 4,5  od 2,0 do 4,0 
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5 
Wypełnienie  wolnej  przestrzeni  w  próbkach 
j.w. 

% 
od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0 

6 
Grubość  warstwy  z MMA  o  uziarnieniu: 

 od 0 mm do 6,3 mm 

 od 0 mm do 8,0 mm 

 od 0 mm do 12,8 mm 

 od 0 mm do 16,0 mm 

 od 0 mm do 20,0 mm 

cm 

 

od 1,5 do 4,0 

od 2,0 do 4,0 

od 3,5 do 5,0 

od 4,0 do 5,0 

od 5,0 do 7,0 

 

- 

- 

od 3,5 do 5,0 

od 4,0 do 5,0 

od 5,0 do 7,0  

7 Wskaźnik  zagęszczenia warstwy  % > 98,0 > 98,0 

8 Wolna  przestrzeń  w  warstwie % (V/V) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 

1)  Dotyczy  tylko fazy  projektowania  składu MMA 

2)  Dotyczy  warstwy  wyrównawczej 

 
2.2.2.Wymagania  wobec  grysu  i żwiru  

Wymagania  wobec  grysu  i żwiru kruszonego w  zależności dla  klasy I ,  gat. 1 

Lp. Cecha  
Klasa 

I II III 

1 2 3 4 5 

1 Ścieralność  w  bębnie  kulowym: 

 po  pełnej  liczbie obrotów,% (m/m) 

 po 1/5 pełnej  liczby obrotów,% 

 

< 25,0 

 

< 25,0 

 

< 35,0 

 

< 30,0 

 

< 45,0 

 

< 35,0 

2 Nasiąkliwość , % (m/m)  < 1,5 < 2,5 < 5,0 

3 Mrozoodporność, % (mm) < 2,5 < 5,0 < 10,0 

Wymagania  wobec  grysu  w  zależności od  gatunku 
 
Lp. Cecha  Gatunek 

1 2 3 

1 2 3 4 5 

1 Zawartość  ziarn  przekruszonych < 10 < 1,0 < 20,0 

2 Ziarna  mniejsze  niż  0,075 mm, odsiane  na  mokro 
c) dla  grupy  frakcji  od 2 mm do 6,3 mm 
d) dla  frakcji  powyżej 6,3 mm 

< 1,5 
< 0,8 

< 2,5 
< 1,5 

< 3,5 
< 2,0 

3 Zawartość  frakcji  podstawowych  łącznie 
c) dla  grupy  frakcji  od 2 mm  do 6,3 mm 
d) dla  frakcji  powyżej 6,3 mm  

> 80,0 
> 85,0 

> 80,0 
> 85,0 

> 60,0 
> 65,0 

4 Podziarno  
a) dla  grupy  frakcji  od 2 mm  do 6,3 mm 

      b)   dla  frakcji  powyżej 6,3 mm 

 
< 15,0 
< 10,0 

 
< 15,0 
< 10,0 

 
< 30,0 
< 25,0 

5 Nadziarno, zawartość  ziarn < 8,0 < 10,0 < 15,0 

6 Zanieczyszczenia  obce < 0,1 < 0,2 < 0,3 

7 Zawartość  ziarn  nieforemnych < 25,0 < 30,0 < 35,0 

8 Zanieczyszczenia organiczne  barwa cieczy nie  ciemniejsza  od  barwy  wzorcowej  wg 
obowiązującej  normy 

a) grysy  bazaltowe  nie  powinny  wykazywać  odznak zgorzeli słonecznej  i  zmian  natury chemicznej 
wymagane badanie kruszywa pod  kątem występowania  zgorzeli; 

b) dla  grysów  granitowych dopuszcza  się  ścieralność po  pełnej  liczbie obrotów do 35%. 
2.2.3.Wymagania  dla  piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej 

 

Lp. Wyszczególnienie Wymagania %  m/m 

Piasek  łamany  0,075-2 
mm 

Mieszanka  drobna 
granulowana 0,075-4 mm 

1. Skład ziarnowy 

a) zawartość  frakcji 2-4 mm, nie  mniej  niż 
b) zawartość nadziarna , nie  więcej  niż 

 
- 

15 

 
15 
15 

2. Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy  niż : 
a) dla  kruszywa  ze  skał  magmowych i  

przeobrażonych 
b) dla  kruszywa ze  skał  osadowych  

 
 

65 
55 

 
 

65 
55 

3. Zawartość  zanieczyszczeń obcych, nie  więcej  niż 0,1 0,1 



Stadium dokumentacji:  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  

„ZADANIE NR VII - SYSTEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY W GŁUCHOŁAZACH - KANALIZACJA DESZCZOWA 
 - ZADANIE 2B, I ETAP - PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ, DESZCZOWEJ I SANITARNEJ ORAZ BUDOWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

OPADOWYCH". 

 

103 

4. Zawartość  zanieczyszczeń organicznych barwa nie  ciemniejsza niż  
wzorcowa 

barwa nie  ciemniejsza niż  
wzorcowa 

5. Zawartość  ziarn <0,075 ,% 5-7 5-7 

 
2.2.4.  Wymagania  dla  wypełniacza podstawowego  

Zawartość węglanu  wapnia w  skale stanowiącej  surowiec do  produkcji wypełniacza powinna  być  nie  mniejsza  
niż  90%. 

Lp. 
Wyszczególnienie Wymagania 

1. Zawartość  ziaren  mniejszych od : 
0,3 mm,  nie  mniej niż 
0,075mm, nie  mniej niż 

 
100 
80 

2. Wilgotność, %, nie  więcej  niż   1,0 

3. Powierzchnia  właściwa 2500-4500 

 2.2.5. Lepiszcze 
Należy stosować asfalt drogowy, posiadający Aprobatę Techniczną  IBDiM lub dowolnej jednostki prawnej 
uprawnionej do  wystawienia certyfikatów zgodności dla  materiałów do budowy dróg. Należy  przestrzegać  
zalecanych  temperatur  technologicznych podanych  w  Aprobacie. Wymagane jest świadectwo Producenta 
potwierdzające zgodność właściwości z wymaganiami  w  Aprobacie Technicznej. 

 

33..    SSPPRRZZĘĘTT  

3.1.Wytwórnia  mieszanki  
Wytwórnia powinna być  zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie miejsca wbudowania, zapewniając jak najkrótszy czas 
transportu. 

3.2. Układarka do  rozkładania  mieszanki 

Układarka mechaniczna do mas bitumicznych z automatycznym sterowaniem i odgrzewaną płytą  wibracyjną  
pozwalającą  na  ułożenie warstwy z  założoną  grubością i szerokością. 

3.3.Sprzęt do  zagęszczania   

Do  zagęszczania  mieszanki Wykonawca powinien stosować następujący sprzęt: 
-      walce stalowe gładkie średnie lub ciężkie wyposażone w system  zwilżania wałów 
-       walce ogumione ciężkie wyposażone  w  fartuchy osłonowe kół oraz w  urządzenia regulujące   
        ciśnienie  w  oponach, 

44..    TTRRAANNSSPPOORRTT  

Transport  mieszanki z  wytwórni  do  miejsca  wbudowania  powinien  spełniać  następujące warunki: 
a. do  transportu można  używać  tylko  samochody samowyładowcze, 
b. transport  powinien  być  tak  zorganizowany  by  nie  dopuścić do  spadków  temperatury przewożonej  

mieszanki (na  trasie z wytwórni do  miejsca wbudowania) poniżej 10 % temperatury  wyjściowej, 
c. samochody  powinny być  wyposażone  w  plandeki, którymi przykrywa  się  mieszankę  w  czasie  

transportu, 
d. samochody powinny być o ładowności zapewniającej nieprzerwaną  pracę układarki  (bez  zatrzymań  i  

postojów). 

55..    WWYYKKOONNAANNIIEE    RROOBBÓÓTT      

5.1.Przygotowanie  podłoża  

5.1.1 Dla  warstwy wiążącej  
Podłożem  dla układanej  warstwy  wiążącej jest  ułożona  warstwa podbudowy mineralna. 
Przed  ułożeniem  warstwy  wiążącej podłoże - podbudowa z  mieszanki mineralnej -  zostanie skropione  emulsją  
asfaltową kationową szybko rozpadową .  

5.1.2. Dla  warstwy  ścieralnej  
Podłożem  dla układanej  warstwy  ścieralnej  jest  ułożona warstwa wiążąca. 

Przed ułożeniem warstwy wiążącej podłoże – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej zostanie  
skropiona  emulsją  asfaltową kationową   
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5.2.Wbudowanie  mieszanek  

5.2.1.Warunki ogólne  
Mieszanki muszą być wbudowane mechanicznie, w sposób ciągły, bez przerw, układarką z włączoną  wibracją. 
Elementy układarki rozkładające i dogęszczające mieszankę powinny być dogrzane przed  rozpoczęciem robót. 
Mieszanka powinna  być  wbudowywana  w  sprzyjających warunkach atmosferycznych (brak opadów, bezwietrznie, 

temperatura powietrza + 10 C).    
5.2.2.Układanie  mieszanki  

Warstwy ścieralna i wiążąca  powinny  być  układane w odpowiednich  warunkach  pogodowych : 

a) minimalna  temperatura otoczenia w  czasie  robót + 10 C, 
b) nie  dopuszcza się  układania  w  czasie  opadów deszczu i silnego wiatru 
Temperatura  mieszanki powinna  być  regularnie sprawdzana. 

5.2.3.Zagęszczenie  mieszanki  
Rozłożona mieszanka powinna być wstępnie zagęszczona deską wibracyjną rozkładarki, dalsze zagęszczanie 
powinno  odbywać  się  walcami  ogumionymi a  następnie  stalowymi.  
Szczególnej uwagi wymaga zagęszczenie mieszanki na styku z ściekiem,  mieszanka w  tym miejscu musi  być 
dogęszczona zgodnie z wymogami a  ściek nie uszkodzony. 

66..  KKOONNTTRROOLLAA    JJAAKKOOŚŚCCII    

6.1.Badania w  czasie dostaw  materiałów  

Za jakość materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca, który na swój koszt prowadzi kontrolę jakościową  dostaw. 

Wyniki badań kontrolnych asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji betonu asfaltowego  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu w celu akceptacji przed  przystąpieniem do  robót.  

6.2  Badania  w  czasie  układania  nawierzchni 

W  czasie  układania  nawierzchni  należy  kontrolować: 
a) grubość  i  jednorodność  układanej  warstwy – kontrola  ciągła 
b) temperaturę  zagęszczonej  mieszanki – kontrola  ciągła  
c) prawidłowość  przebiegu procesu wałowania – kontrola ciągła 

6.3  Badania  i  pomiary wykonanej  warstwy wiążącej 

Lp. Wyszczególnienie  badań 
 

Częstotliwość  badań Wymagania  (tolerancje) 

1 Zagęszczenie  warstwy 1 badanie 98% 

2 Wolna  przestrzeń w  warstwie 1 badanie 5-9% 

3 Grubość  warstwy 1 pomiar  kontrolny tolerancja + 5 

4 Równość  podłużna  w sposób  ciągły nierówność  do 9 mm 

5 Równość  poprzeczna co 50 m  nierówność  do 9 mm 

6 Spadki poprzeczne co 50 m + 0,5 % wartości bezwzlędnej 

7 Rzędne  wysokościowe  (niweleta)  
co 20 m 

+ 5 mm 

6.4 Wymagania jakościowe dla wykonanej  warstwy ścieralnej 

Lp. Wymagania Wartości  

1 Wskaźnik zagęszczenia  nie  mniej  niż 99% 

2 Równość Nierówność do  6 mm  

3 Grubość  warstwy + 10 % grubości projektowanej, zmniejszenie grubości w  stosunku  do  projektowanej - 
niedopuszczalne 

4 Spadek  poprzeczny zgodny z Dokumentacją Projektową 

5 Wygląd zewnętrzny  nawierzchni  Jednolity, bez miejsc porowatych i przebitumowanych  

6 Złącza  Ściśle  związane taśmą bitumiczną  i  jednorodne z nawierzchnią 

        
Wygląd nawierzchni – powinien  być jednorodny, bez spękań, wykruszeń i  plam. 
Nierówności  podłużne i  poprzeczne mierzone wg BN-68/8931-04 lub równoważną  metodą   nie  powinny  

być  większe  niż  9 mm dla drogi  kl. G i Z wg. PN-S-96025:2000. 

6.5    Zagęszczenie  warstwy 

Badanie  zagęszczenia wykonuje się na  próbkach wyciętych z  nawierzchni. Zagęszczenie  można  skontrolować 

metodą  izotopową. 

6.6. Zawartość  wolnej  przestrzeni  

Kontrolę  zawartości wolnej  przestrzeni należy  przeprowadzić  zgodnie  z  PN-S-04001  oznaczając gęstość 
strukturalną i objętościową.   
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6.7. Grubość  warstwy  

Kontrolę  przeprowadza  się  na  próbkach wyciętych do  badania zagęszczenia  i  wolnej  przestrzeni. 

 6.8. Równość  nawierzchni   

Pomiar  równości  podłużnej  należy  przeprowadzić planografem poprzez  jednokrotny  przejazd. Pomiar równości 
poprzecznej należy przeprowadzić 4 metrową  łatą. 

6.9. Spadki  poprzeczne  

– należy  skontrolować  w  stosunku do spadku projektowanego używają sprzętu geodezyjnego. 

6.10.Rzędne  wysokościowe  

– sprawdzenie  rzędnych  niwelety pod  kątem  zgodności z  rzędnymi projektowanymi należy  wykonać  
niwelatorem. 

6.11. Sprawdzenie  wyglądu  warstwy  nawierzchni  

- należy wykonać  przez oględziny  całej powierzchni. Wygląd warstwy  powinien  być jednorodny, bez spękań 
wykruszeń i plam. Sprawdzić należy  szczelność  w  miejscach połączeń z  krawężnikami, ściekiem.   

77..    OOBBMMIIAARR  

Jednostką  obmiarową  jest  metr  kwadratowy [m2] wykonanej  warstwy  wiążącej  i ścieralnej z betonu asfaltowego. 

88..  OODDBBIIÓÓRR    RROOBBÓÓTT  

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją  Techniczną jeżeli  
wszystkie pomiary  i badania, z  zachowaniem  tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki  pozytywne. W przypadku 
stwierdzenia  usterek, Inżynier Kontraktu ustali zakres i termin wykonania robót poprawkowych na  koszt  
Wykonawcy.   

99..  PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

Ogólne  zasady  dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00  „Wymagania  Ogólne”. 
Płaci się za metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego dla 
odpowiednich grubości przyjętych w Dokumentacji Projektowej, według dokonanego obmiaru i odbioru. 

 Cena  obejmuje: 
a.   prace  pomiarowe i przygotowawcze wraz z oznakowaniem na czas robót 
b.   zakup i  dostarczenie materiałów przeznaczonych  do  produkcji mieszanki 
c.  opracowanie  receptury laboratoryjnej  wraz  z  badaniami 
d.  wytworzenie  mieszanki 
e. transport  mieszanki do  miejsca wbudowania 
f. mechaniczne  rozłożenie  mieszanki 
g. zagęszczenie  mieszanki 
h. utrzymanie w  czasie  robót 
i. wykonanie  wszystkich  niezbędnych  pomiarów, badań i sprawdzeń 
j. oznakowanie  robót i jego utrzymanie. 
k. ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem 
l. wykonanie ścieków ulicznych z kostki 

1100..    PPRRZZEEPPIISSYY    ZZWWIIĄĄZZAANNEE  

 
10.1 Normy  

BN-68/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą”.   
PN-96/B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni  drogowych. 
PN-61/S-96504  rogi  samochodowe. Wypełniacz kamienny do  mas  bitumicznych. 
PN-S-96025  Drogi samochodowe i lotnicze. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 
PN-S-04001/01  Drogi  samochodowe i lotnicze. Mieszanki mineralno – bitumiczne.  
                                      Badania. Postanowienia  ogólne.(łącznie z wszystkimi arkuszami) 
PN-65/C-96170  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
 

10.2 Inne  dokumenty  
IBDiM – Informacje. Instrukcje. Zeszyt 48 – Zasady  projektowania  betonu  asfaltowego  o  zwiększonej  odporności  
na  odkształcenia trwałe. 
Wytyczenie  oznaczenia  odkształcenia i modułu  sztywności mieszanek  mineralno – bitumicznych  metodą  
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pełzania pod obciążeniem statycznym. Wydanie  II  uzupełnione, Warszawa 1995r. 
GDDP – Ogólne  Specyfikacje  Techniczne D-05.03.05, Warszawa, 1998  
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SSSSSSTTT   000000...111000...   NNNAAAWWWIIIEEERRRZZZCCCHHHNNNIIIAAA      ZZZ      BBBEEETTTOOONNNOOOWWWEEEJJJ      KKKOOOSSSTTTKKKIII   BBBRRRUUUKKKOOOWWWEEEJJJ      

11..00..  WWSSTTĘĘPP      

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej (ST)  są wymagania wykonania i odbioru robót dotyczące 
odbudowy nawierzchni drogowych z betonowej i kostki brukowej objętych Projektem technicznym pn.: „Zadanie Nr 
VII - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja deszczowa - zadanie 2b, I etap - 
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej i sanitarnej oraz budowa zespołu urządzeń do 
podczyszczania ścieków opadowych".  

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji zadania 
inwestycyjnego zgodnie z p.1.1   

1.3  Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni: 

 dróg  lokalnych i dojazdowych, zwłaszcza w strefie zamieszkania, 

 ulic osiedlowych i zbiorczych, 

 przystanków autobusowych, peronów i ciągów pieszo-jezdnych, 

 placów ulicznych, parkingów,  wjazdów do bram i garaży, placów zabawowych, 

 chodników, alei spacerowych, ścieżek, pasaży, 

 ścieżek rowerowych, 
oraz do umocnienia skarp, pasów dzielących dróg, ścieków, rowów, schodów, małej architektury drogowej, 
elementów miejsc obsługi podróżnych itp. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się 
stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych  do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.5. 

22..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [9] pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 
1.  odmianę: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle 

barwionej grubości min. 4 mm, 
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2.  barwę: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3.  wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w załączniku 1), 
4.  wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm,  80 mm i 100 mm (zalecane 

grubości kostek podano w załączniku 2). 
 Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach 
bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

  Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, 
ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu  

Lp. Cecha 
Załącznik 

normy 
Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary   

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości  
< 100 mm 
  ≥ 100 mm 

C Długość  Szerokość  Grubość 
 

  
    ± 2        ± 2        ± 3 
     ± 3         ± 3      ± 4 

Różnica pomiędzy dwoma 
pomiarami grubości, tej 
samej kostki, powinna być 
≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
  wypukłość      wklęsłość 
 
     1,5                 1,0 
     2,0                  1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających (wg klasy 3, zał. D 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym 
każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy pojedynczy 
wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia 
niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na wytrzymałość) F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione 
są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3  
oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej,   wg zał. G normy 
– badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – 

badanie alternatywne 

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2  

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub 
polerowana – zadawalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej 
wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem 
do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd        J c) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków, 
d) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych, 
e) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura 
 
 
 
Zabarwienie (barwiona może być warstwa 
ścieralna lub cały element) 
 
 

       J f) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 
powinien opisać rodzaj tekstury, 

g) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z 
próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę, 

h) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach 
surowców i zmianach warunków twardnienia nie są uważane 
za istotne 

 
 W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na 
nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy 
odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła (w 
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tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-
piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w 
kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: 
sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym 
okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i 
zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.3. Składowanie kostek 

 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

 piasek naturalny wg PN-B-11113 [4], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 

 piasek łamany (0,0752) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,0754) mm albo miał (04) mm, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [3], 

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 
wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody 
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom  PN-88/B-32250 [5], 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

 piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113  [4] gatunku 2 lub 3, 

 piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112  [3], 
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

 zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe 
lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub 
aprobat technicznych,  

 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-
piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez 
Inżyniera(Inspektora Nadzoru). 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier Kontraktu nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z 
kostek można stosować: 
a) krawężniki betonowe  
b) obrzeża betonowe 
Przy krawężnikach mogą występować ścieki  
Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a i  2.3 b, 
b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych. 
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.  

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej ST 
lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
 

33..  SSPPRRZZĘĘTT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

1. Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

 ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

 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; 
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

2. Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
3. Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
4. Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych OST, 

wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie 
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

5. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 

44..  ttrraannssppoorrtt  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki 
widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać 
również dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i 
kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami 
były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy 
układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach 
drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami transportu w 
fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej OST. 

55..  wwyykkoonnaanniiee  rroobbóótt  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 5. 

5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.00.00  
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z Nawierzchnia jezdni dróg klasy L (lokalnych) ST (przykłady 
konstrukcji nawierzchni podają załączniki 3 i 4). 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 

 podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
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 podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku 

piaskowym WP  35 wg [7]. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

 ułożenie kostek z ubiciem, 

 przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

 wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

 pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie występują 
zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 

5.4. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej STD-05.00.00  
„Podbudowa z tłucznia kamiennego 
Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie 
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4. 
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w ST D-07.00.00   
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 35 
cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 

zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie 
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona 
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją 
polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania (przykłady 
podano w zał. 5) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających 
ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi Kontraktu. Przed 
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ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier Kontraktu może 
polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się 
w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

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 lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i 
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się 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, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 
warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. 
Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
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 można używać 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 uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną 
na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej 
na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić 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. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał 
kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

cementowo-piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym 
polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 
płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami 
lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 
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zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy 
to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-
piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją 
projektową lub ST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać 
przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie 
powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w 
pkcie 2.3 e 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności 
podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). 
Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po 
jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej 
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do   
3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

  66..  kkoonnttrroollaa  jjaakkoośśccii  rroobbóótt  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera Kontraktu, 

 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.), 
b) w zakresie innych materiałów 

 sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży), 

 ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości 
Inżyniera Kontraktu. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi Kontraktu do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań 
Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta   

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych, wymienionych w pkt. 5.4 

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni  

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: grubości, 
spadków i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 

projektowanej grubości 1 cm 

5 Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki  

 a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

 b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi projektowanej do 
2 cm 

 c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

 d) równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-
04 [8] łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 e) równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona 
łatą profilową z poziomnicą i pomiarze prześwitu 
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym 
względnie metodą niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a po-     
wierzchnią do 8 mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji projektowej 
do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości projektowanej 

do  5 cm 

 h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i 
szczelin (oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 
ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej lub 
decyzji Inżyniera(Inspektora Nadzoru) 

6.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

77..  oobbmmiiaarr  rroobbóótt  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w 00.00.00 „Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, 
obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich ST  

88..  ooddbbiióórr  rroobbóótt  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, 
kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, 
spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 
ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 

 ewentualnie wykonanie podbudowy, 

 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D -00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] oraz niniejszej 
SST. 

99..  ppooddssttaawwaa  ppłłaattnnoośśccii  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 roboty towarzyszące, 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie obrzeży i obramowań, 

 wykonanie podsypki, 

 wykonanie podbudowy tłuczniowej,  

 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

 ułożenie i ubicie kostek, 

 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu.  

 uporządkowanie terenu 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

1100..  PPRRZZEEPPIISSYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  

10.1.  Normy 

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

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 

      
 

   


