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ST.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1 WSTĘP

.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST))
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne,  które  muszą  być
przestrzegane przez  Wykonawcę  robót  oraz stosowane w ścisłym powiązaniu  ze  Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi.
ST określa wspólne dla wszystkich elementów robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
wykonywanych  w  ramach  budowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowo ściach  Barak,
Dębówka Kolonia
W  przypadku  wystąpienia  niezgodności  Specyfikacji  Technicznej  z  Projektem  wykonawczym,
przeważające znaczenie będą miały warunki określone w Specyfikacji Technicznej.

.1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  przy  zlecaniu,  wykonaniu
i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie dokumentacji i opisuje zasady rozwiązań techniczno -
materiałowych określonych w projekcie budowlano - wykonawczym.
Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwiązań niż określono w projekcie,
możliwe jest po akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

.1.3 Zakres robót obj ętych ST
Wymagania ogólne należy stosować łącznie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.
W zakres prac dotyczących niniejszego zadania wchodzi: wykonanie kanalizacji z rur PVC i PE100
RC ze studzienkami rewizyjnymi.

.1.4 Określenia podstawowe i skróty
Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco:
Aprobata  Techniczna  -  dokument  stwierdzający  przydatność  wyrobów  budowlanych  do
zamierzonego stosowania
Droga  - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz pieszych wraz
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami
służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,
rejestrowania  dokonywanych  odbiorów robót,  przekazywania  poleceń,  technicznej  korespondencji
pomiędzy inżynierem, projektantem i wykonawcą.
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez wykonawcę,  upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Inspektor Nadzoru  - osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i wykonująca nadzór
nad wykonywaną inwestycją.
Nawierzchnia  - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń  od
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
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Laboratorium  -  laboratorium  badawcze  (np.  drogowe),  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową
i Specyfikacjami Technicznymi.
Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Przedsi ęwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  nowej  budowli  lub  całkowita
modernizacja istniejącej.
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 lub jej elementu.
Skróty użyte w ST i Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie:
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
PZJ - Program Zapewnienia Jakości - opracowany przez wykonawcę

.1.5 Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniaj ące
Zamawiający  w  terminie  określonym  w dokumentach  przetargowych  przekaże  Wykonawcy  teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację
oraz Dziennik Budowy.

.1.6 Kierownik robót
Przed  rozpoczęciem  prac  budowlanych  powiadomi  wszystkie  strony  zainteresowane  (zgodnie
z protokółem ZUD).

.1.7 Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane
Wykonawcy stanowią  część Kontraktu, 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 Warunkach Kontraktu.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 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.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów
i elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej
winny  być  interpretowane  jako  definicje  standardów,  a  nie  jako  nazwy  konkretnych  rozwiązań
mających zastosowanie w projekcie.
.
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.1.8 Bezpiecze ństwo na placu budowy
Wykonawca jest  zobowiązany do zapewnienia  i  utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz
Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i Przejęcia
Robót, a w szczególności: 
• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową

i nienaruszalność  ich  mienia  służącego  do  pracy  a  także  zabezpieczy  Teren  Budowy  przed
dostępem osób nieupoważnionych. 

• Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji
ruchu i  zabezpieczenia  Robót  w okresie trwania budowy.  W zależności  od potrzeb i  postępu
Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

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

• Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  i  Robót  poza  Terenem budowy  nie  podlega  odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Kwotę Kontraktową.

.1.9 Dziennik Budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za prowadzenie Dziennika Budowy.  Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną  formę i  szczegółowy spis treści Dziennika Budowy.
Dziennik Budowy będzie prowadzony w języku polskim. 

.1.10 Ochrona mienia publicznego i prywatnego
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi
szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe
działanie  w  celu  rozstrzygnięcia  roszczenia  i  będzie  informował  Zamawiającego  o  postępach
w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia.

.1.11 Ochrona środowiska
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały
czas trwania robót, a w tym między innymi za:

I.  Wszystkie  tymczasowe  i  stałe  odprowadzenia  ścieków  będą  wykonane  z  odpowiednimi
zabezpieczeniami  przed  zanieczyszczeniem  naturalnych  cieków wodnych  oraz  stałych  systemów
odwodnienia.  Dotyczy to również  jakichkolwiek zanieczyszczeń  powstałych w trakcie prowadzenia
robót.
II. Wykonawcy  nie  wolno  używać  materiałów,  które  mogłyby  stwarzać  niebezpieczeństwo  dla
środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.
III. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc na
placu  budowy  i  z  miejsc  związanych  z  prowadzonymi  pracami,  przy  czym  zawsze  musi  ściśle
przestrzegać przepisów odnośnych władz.
IV.  Wykonawca  winien  podjąć  wszelkie  możliwe  środki  dla  zapewnienia  na  czas  realizacji  robót
bezpieczeństwa  pożarowego.  Wykonawca  winien  przestrzegać  wszystkich  przepisów  i  zaleceń
odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
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V. W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  winien  nie  dopuścić  do  zanieczyszczenia  środowiska
zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać wszelkie
rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, i przetransportować
je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do
prowadzenia  wycinki,  przesadzania  oraz  zagospodarowania  odpadów.  Przed  przystąpieniem  do
wycinki lub przesadzania wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) niezbędne
opracowania i dokumentacje. 
Wszelkie  materiały  pozyskane  w  ramach  wycinki  drzew  są  własnością  jednostki  wskazanej
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego,
który w porozumieniu z Inżynierem podejmuje ostateczną decyzję  o formie ich zagospodarowania.
Koszt  zagospodarowania  wraz  z  kosztami  towarzyszącymi  (np.  załadunek,  transport,  rozładunek,
opłaty  za  składowanie  i  utylizację,  itp.)  ponosi  Wykonawca.  Opłatę  administracyjną  za  usunięcie
zieleni  kolidującej  z  realizacją  inwestycji  (tzw.  opłaty  za  wprowadzenie  zmian  w  środowisku
naturalnym) pokryje Zamawiający Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po
uzyskaniu  wymaganych  prawem  zezwoleń,  zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego  i  akceptacji
Inspektora.
Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami

.1.12 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie
przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.
Wykonawca zapewni,  że  sprzęt  budowlany  nie  będzie  powodował  przekroczenia  dopuszczalnych
obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach oraz warstwach nawierzchni jezdni.
Wszelkie  szkody  na  drogach  publicznych  spowodowane  transportem  budowlanym  zostaną
zlikwidowane  przez  Wykonawcę,  zgodnie  z  postępowaniem  przewidzianym  dla  roszczeń  stron
trzecich.
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
(1) Prace organizacyjne

a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inżynierem i  odpowiednimi  instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót

b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

c) przygotowanie terenu
d) wykonanie  konstrukcji  tymczasowych  nawierzchni,  ramp,  chodników,

krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

(2) Prace eksploatacyjne ( utrzymanie budowy)
a) oczyszczanie,  przestawienie  i  przykrycie  tymczasowych  oznakowań

pionowych, poziomych, barier i świateł,
b) opłaty/dzierżawy terenu
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

(3) Prace porządkowe/końcowe
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a) likwidacja  objazdów/przejazdów  i  elementów  organizacji  ruchu
(tymczasowe  nawierzchnie,  tymczasowa  przebudowa  urządzeń  obcych,  oznakowanie,
oświetlenie, bariery, itp.)

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

.1.13 Aprobaty Techniczne
Wykonawca  winien  uzyskać  Aprobaty  Techniczne  na  wyroby  określone  w  Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych.

.1.14 Zaplecze Wykonawcy
W  trakcie  realizacji  budowy  Wykonawca  winien  zapewnić  i  zorganizować  swoim  pracownikom
odpowiednie biura,  jadalnie,  umywalnie,  ubikacje itp.  Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich
obsługą  i  utrzymaniem  (oświetlenie,  ogrzewanie,  zaopatrzenie  w  wodę,  odprowadzenie  ścieków,
łączność itp.) ponosi Wykonawca.

.1.15 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem
budowlanym.  Powinna  ona zawierać  uaktualnione  rysunki  oraz zaakceptowane  przez  projektanta
zmiany dotyczące lokalizacji, technologii, materiałów.

2 MATERIAŁY

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  informacji  o  umowach,  ofertach  lub  innych
zobowiązaniach,  dotyczących  głównych  elementów  przedmiotu  zamówienia.  Na  tej  podstawie
zamawiający oceni zgodność oferty z dokumentacją przetargową.
Wszystkie  Materiały  przeznaczone  do  wykorzystania  w  ramach  prowadzonej  inwestycji  będą
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające
minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.
Charakterystyczne  parametry,  właściwości  i  wymagania  w  zakresie  materiałów  stosowanych
w realizacji  Robót  objętych  Kontraktem  podano  w  Specyfikacjach  Technicznych  oraz  Projekcie
Wykonawczym.
Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  Kontraktu,
poleceniami Inżyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994,
Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r., z późn. zm.) oraz
innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów
w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz
rozporządzenia z niej wynikające.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczanych  na  Teren  budowy  oraz  za  ich  właściwe  składowanie  i  wbudowanie  zgodnie
z założeniami PZJ.
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych.

.2.1 Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jako ściowe

• wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez
niego wybranych i zbadanych.
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• dopuszcza  się  stosowanie  materiałów,  elementów  i  wyrobów  zarówno  krajowych  albo
z importu,  przy czym materiały importowane muszą  posiadać  świadectwa zgodności  z  PN
(BN) lub aprobatami technicznymi.

• zastosowane  w  specyfikacjach  szczegółowych  określenie  przedmiotu  zamówienia  poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

• w  przypadku,  gdy  w  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji  szczegółowej  nie  podano
wymagań  technicznych  dla  materiałów,  elementów  i  wyrobów  albo  podano  je  w  sposób
ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo
dokonać  odpowiednich  uzgodnień  z  Inspektorem  Nadzoru  i  Projektantem  oraz  dokonać
odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

.2.2 Kontrola materiałów

• Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do
robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań
określonych w ST powinny zostać odrzucone.

• Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami,
PN i Aprobatami Technicznymi.

.2.3 Przechowywanie materiałów
• Materiały  powinny  być  przechowywane  w  sposób  zapewniający  zachowanie  ich  jakości

i przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem
przechowywania,  mogą  być  powtórnie  badane  przed  włączeniem  do  robót.  Składowanie
powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów.

• Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie
Bazy Wykonawcy.

• Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po
zakończeniu  robót  doprowadzone  przez  Wykonawcę  do  ich  pierwotnego  stanu,  bez
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.

• Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Powierzchnia  składowisk  powinna  zapewnić  możliwość  zgromadzenia  na  nich  wyżej
podanych materiałów.

.2.4 Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów
• Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją Projektową.
• Nadmiar  gruntu lub grunty nieprzydatne będą  składowane w miejscach wskazanych przez

Inspektora Nadzoru.
• W  przypadku,  gdy  Wykonawca  pobrał  lub  przetworzył,  z  terenu  należącego  do

Zamawiającego, materiały w nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do realizacji Umowy,
to Zamawiający może przejąć nieodpłatnie nadmiar materiałów, bez jakichkolwiek zobowiązań
co  do  pokrycia  kosztów  poniesionych  przez  Wykonawcę.  Zamawiający  może  także
zobowiązać  Wykonawcę  do  usunięcia  nadmiaru  materiałów  i  doprowadzenia  terenu  do
zadowalającego stanu.
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3 SPRZĘT

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 Inspektora Nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany
w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego użycia  sprzętu  przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie może być już zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4 TRANSPORT MATERIAŁÓW

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś  i  innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać  na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5 WYKONANIE ROBÓT

.5.1 Zasady organizacji robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót,  zgodnie  z  Kontraktem,  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora.
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 Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.

8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Barak, Dębówka Kolonia, gm. Jastków



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach
i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  uwzględni  wyniki  badań  materiałów i  Robót,
rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Uwagi ogólne:
• Roboty  należy  wykonywać  w  warunkach  otoczenia  określonych  w  PN  i  zgodnie  z  instrukcją
Producenta.
• Robotami mogą  kierować  osoby posiadające odpowiednie  kwalifikacje -posiadające uprawnienia
budowlane  do  kierowania  robotami,  określające  rodzaj  robót  w  danej  specjalności  budowlanej,
będące  członkami  Izby  Inżynierów  Budownictwa,  posiadające  aktualne  ubezpieczenie  OC,  oraz
aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP.
• Pracownicy  wykonujący  prace montażowe muszą  posiadać  odpowiednie  kwalifikacje zawodowe
potwierdzone  świadectwem  lub  dyplomem  szkoły  lub  uczelni  kształcącej  w  danej  specjalności
budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP.
• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu egzemplarz Projektu,
wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć
do budowy, wykaz pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji.
• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora
Nadzoru.
Tyczenie kanalizacji w terenie oraz odbiory robót zanikających (w jezdni i w jej poboczu) powinny być
dokonywane  w  obecności  Inspektora  Nadzoru.  Z  powyższych  czynności,  każdorazowo  należy
sporządzić protokół częściowego odbioru robót zanikających.
Należy unikać prowadzenia robót w okresie obniżonych temperatur. W przypadku wykonywania robót
pasie  drogowym  w  czasie  zimy,  roboty  związane  z  odtworzeniem  jezdni  będą  traktowane  jako
tymczasowe zabezpieczenie. Prace nawierzchniowe prowadzić przy sprzyjających warunkach.

.5.2 Polecenia In żyniera
Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli
warunek  ten  nie  zostanie  spełniony,  roboty  mogą  zostać  przez  Inżyniera  zawieszone.  Wszelkie
dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę. 

.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  W szczególności  Wykonawca powinien  zapoznać  się
z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz.
628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego
gruntu.  Wykonawca  musi  wystąpić  o  określone  Ustawą  zezwolenia  i  uzgodnienia  oraz  ponieść
wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) 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
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skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi, 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
� możliwością powstania pożaru.

.5.4 Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

.5.5 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji
i urządzeń  w czasie trwania budowy.  Wykonawca zobowiązany jest umieścić  w swoim Programie
rezerwę  czasową  dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia
instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić  Inżyniera  i  władze  lokalne
o zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  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.
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a  nadzór  archeologiczny  uzna  za  konieczne  wstrzymanie  prac  i  niemożliwa  okaże  się  korekta
Programu na ten okres,  to Wykonawca będzie  uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na
Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. 

.5.6 Ograniczenie obci ążeń 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.
Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
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.5.7 Bezpiecze ństwo i Higiena Pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 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 Kwocie Kontraktowej.
W  zakresie  wymogów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
Wykonawcę w szczególności obowiązują:

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003 r.  –  w sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

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

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

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:

− rozmieszczenia  stanowisk  pracy  uwzględniającego  odpowiedni  dostęp  do  nich  oraz
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,

− warunków  użytkowania  materiałów  i  dostępu  do  nich  podczas  wykonywania  robót
budowlanych, 

− utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,
− sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,
− przechowywania  i  usuwania  odpadów  i  gruzu  oraz  utrzymania  na  budowie  porządku  i

czystości,
− organizacji pracy na budowie,
− sposobów  informowania  pracowników  o  podejmowanych  działaniach  dotyczących

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

.5.8 Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ich Przejęcia. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki  sposób,  aby  obiekt  lub  jego elementy  były  w  zadowalającym stanie  przez  cały  czas,  do
momentu Przejęcia Robót.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

.5.9 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferyc znych
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

.5.10 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują:
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− Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu.
− Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przed przystąpieniem do robót.
− Ewentualną  inwentaryzację  techniczną  obiektów  znajdujących  się  w  strefie  wpływu  pracy

ciężkiego sprzętu
− Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływy pracy sprzętu
− Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych.
− Przebudowę urządzeń kolidujących
− Oznakowanie Robót
− Wykonanie niezbędnych  dróg tymczasowych  zasilania  w energię  elektryczną  i  wodę  oraz

odprowadzenia ścieków.
− Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.
− Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.
− Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w

zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót.
Koszty  wykonania  prac  przygotowawczych  winny  być  uwzględnione  w  określonych  pozycjach
Przedmiaru Robót. 
W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmującej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z
podstawą płatności) koszty tych robót winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w
zakresie  robót  przygotowawczych  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  Kwocie
Kontraktowej.

.5.11 Odwodnienia wykopów
Odwodnienie  wykopów  i  terenu  Robót  winno  być  realizowane  zgodnie  z  odrębnym  projektem
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inżyniera)
jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych.
Odwodnienie robocze obejmuje:

− wykonanie  drenażu w obsypce filtracyjnej  wraz ze studzienkami zbiorczymi  i  instalacją  do
pompowania wody,

− zaprojektowanie,  wykonanie,  eksploatacja  i  demontaż  instalacji  odwodnienia  wgłębnego
wykopów.

Wykonawcy  pozostawia  się  dowolność  w  zakresie  wyboru  technologii  odwodnień  wykopów
budowlanych.  Projekt  odwodnień  wykonany  zgodnie  z  wymogami  punktu  1.5.4  winien  opisywać
zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robót  odwodnieniowych.
W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest  zobowiązany uzyskać  wszelkie  uzgodnienia
i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych.
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny być  zawarte w cenach jednostkowych robót
ziemnych. Obmiar inny niż przyjęty na etapie przygotowania Przedmiaru Robót nie będzie podstawą
do zmiany cen jednostkowych.

6 KONTROLA JAKO ŚCI PRAC 

.6.1 Opis ogólny:
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przygotowania  Programu  Zapewnienia  Jakości  zawierającego
metody prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodności
z wymogami Umowy.
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Program Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi
przed  rozpoczęciem  robót  posiadać  jego  zatwierdzenie.  Inspektor  musi  być  przekonany,  że
Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i kontroli jakości są zadowalające, zanim
wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót.

.6.2 Program Zapewnienia Jako ści
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Program
Zapewnienia Jakości. W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne,  kadrowe i  plan organizacji  robót  gwarantujący
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.

.6.3 System Kontroli Jako ści
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,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem systemu kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie
przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 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 ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi
świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów 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.

.6.4 Pobieranie próbek
Próbki  powinny  być  wybierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę samodzielnie usunięte lub
ulepszone.

.6.5 Badania
Badania powinny być  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku,  gdy
polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować można
wytyczne  krajowe lub  normy zagraniczne,  albo  inne procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.
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Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po
ich zakończeniu.

.6.6 Raporty z bada ń
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępnić
je na życzenie Zamawiającemu.

.6.7 Opłata za badania
Wykonawca zobowiązany  jest  do zorganizowania  i  przeprowadzenia  systemu kontroli  materiałów
i robót, włączając w to pobieranie próbek, badań i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do stawki
jednostkowej poszczególnych robót.

.6.8 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1.  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

− Polską Normą lub
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników badań będą dostarczone
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają omawianych wymagań będą odrzucone.

7 OBMIAR ROBÓT

.7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją umowną
w jednostkach ustalonych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. Obmiaru Robót dokonuje
Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie  obmierzanych  Robót  i  terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inżyniera.
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.7.2 Zasady okre ślenia ilo ści robót
• Wszystkie pomiary długości, służące do obliczenia pola powierzchni wykonanych robót, będą

wykonywane  w  poziomie,  jeżeli  Specyfikacje  Techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie
stanowią inaczej.

• Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak rury będą  zmierzone wg faktycznego
stanu wbudowania

.7.3 Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiar u.
a)  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia  powinny być  wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
b)  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  powinny  być  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami,  umieszczonymi  na  karcie  Dziennika  Budowy.  W razie  braku miejsca  szkice  mogą  być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Dziennika Budowy.
c)  W przypadku robót  nadających się  do obmiaru w każdym czasie,  niezależnie  od ich postępu,
obmiaru dokonuje się:
- w przypadku miesięcznego fakturowania,
- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót,
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót.
d)  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
e)  Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem

8 ODBIÓR ROBÓT

.8.1 Zasady ogólne
Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy.

.8.2 Odbiór cz ęści robót
Inspektor podpisze protokół częściowego odbioru robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku  od
Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanych w sposób zadowalający
Inspektora Nadzoru.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania
robót,
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
• Dziennik Budowy
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności ST, użycia właściwych materiałów.

.8.3 Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym
zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż
3 dni  od  daty  powiadomienia  Inspektora  o  gotowości  do  odbioru.  W  wypadku  stwierdzenia
przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.
Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem
do Dziennika Budowy.
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.8.4 Odbiór ko ńcowy
Odbioru  końcowego  dokonuje  się  po  zakończeniu  robót.  Inspektor  dokonuje  oceny  jakościowej
i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej
wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że roboty kanalizacyjne lub drogowe pod
względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie są gotowe do odbioru, wyznacza
ponowny  termin  odbioru.  Inspektor  może  powołać  komisję  odbioru  złożoną  z  przedstawicieli
Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami.
Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję
co  do  odbioru  podejmie  sam  Zamawiający.  Wykonawca  zgłasza  pisemnie  zakończenie  robót
i gotowość  do odbioru końcowego oraz załącza następujące dokumenty:
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym,
•  protokoły  wszystkich  odbiorów  technicznych  częściowych  i  robót  zanikających,  w  tym  protokół
z odbioru technicznego przeprowadzonego przez zakład Gospodarki Komunalnej w Buku,  
• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane
przez dostawców materiałów i urządzeń,
•  inwentaryzację  geodezyjną  na  planach  sytuacyjnych  wykonana  przez  uprawioną  jednostkę
geodezyjną,   z  potwierdzeniem  przyjęcia  do  zasobów  Powiatowego  Ośrodka  Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej,
• projekt powykonawczy,
•  oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  wykonawczym
i warunkami  pozwolenia  na  budowę,  przepisami  i  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
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 dotyczących usunięcia usterek,
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,
• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

.8.5 Dokumentacja dostarczana Inspektorowi
Dostarczenie  Inspektorowi  przez  Wykonawcę  wszystkich  wymienionych  dokumentów  i  wyników
badań  jest  warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części  lub etapu robót,  do
których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
-  rysunki  robocze  dla  tych  elementów  konstrukcyjnych,  dla  których  poszczególne  ST  wymagają
sporządzenia  ich  przez  Wykonawcę  z  naniesieniem  ewentualnych  zmian  dokonanych  w  trakcie
prowadzenia robót,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
- oświadczenie kierownika budowy (art. 57 Prawa Budowlanego), w przypadku zmian potwierdzenie
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Projektanta i Inspektora nadzoru,
- protokół robót zanikających,
- protokół z próby szczelności,
- protokół płukania sieci kanalizacyjnej,
- protokół odbioru pasa drogowego,]
- dokumentacja opisowa, rysunkowa i fotograficzna z przeprowadzonych badań archeologicznych.
- protokoły z badań stopnia zasypania zasypki.

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Sposób rozliczenia - według umowy.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627)
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 124
póz.1362)
Ustawa  z  dnia  14  marca 1985  r.  o  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  (  Dz.  U.  z  1985r.  Nr  12  z
późniejszymi  zmianami)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  15  stycznia  2002  r.  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie Dziennika Budowy, montażu
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, póz. 1555).
Ustawa  z  dnia  21 marca 1985 r.  o  drogach publicznych  (Dz.  U.  Nr  14,  póz.  60  z  późniejszymi
zmianami).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r.
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ST.01.00. ROBOTY ZIEMNE

1 WSTĘP

.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
wykopów  w  gruntach  nieskalistych  w  ramach  budowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w
miejscowo ściach Barak, D ębówka Kolonia.

.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów Przetargowych  przy  zlecaniu,  wykonaniu  i
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.

.1.3 Zakres robót obj ętych ST
Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje:
(1) Roboty przygotowawcze:

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu,  zgodnie z ST 01.00
„Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”.

• Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę
• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem.
• Zabezpieczenie  lub  usunięcie  istniejących  urządzeń  technicznych  uzbrojenia  terenu  oraz

roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk.
• Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.
• Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych.
• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,  zasilania  w energię  elektryczną  i  wodę  oraz

odprowadzenia ścieków.
• Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.
• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.
• Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.

 (2) Roboty zasadnicze:
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem robót,
• wykopy w gruncie kat. I –IV,
• wykonanie podsypki pod rurociągi,
• wykonanie obsypki  rurociągów z zagęszczeniem warstwami,
• zasypywanie wykopów z zagęszczaniem warstwami,
• wywóz i utylizacja nadmiaru urobku,
• plantowanie terenu po zakończeniu prac, 
• humusowanie i obsiew terenu.

 (3) Roboty ko ńcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przej ęcia Robót:
• Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.

.1.4 Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST „Wymagania ogólne".
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.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".

2 MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

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

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

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
− grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu, podsypkę,

obsypkę oraz zasypkę,
− grunt wydobyty z wykopu i  składowany na odkładzie  na obsypanie i  zasypanie rurociągów oraz

ukształtowanie terenu,
− grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie i zasypanie rurociągów oraz

ukształtowanie terenu,
− ziemia urodzajna.

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998

Lp. Wyszczególni
enie

Jed- Grupy gruntów

właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu − rumosz niegliniasty
− żwir
− pospółka
− piasek gruby
− piasek średni
− piasek drobny
− żużel

nierozpadowy

− piasek pylasty
− zwietrzelina gliniasta
− rumosz gliniasty
− żwir gliniasty
− pospółka gliniasta

mało wysadzinowe
− glina piaszczysta 

zwięzła, glina zwięzła, 
glina pylasta zwięzła

− ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty

bardzo wysadzinowe
− piasek gliniasty
− pył, pył piaszczysty
− glina piaszczysta, glina, 

glina pylasta
− ił warwowy

2 Zawartość
cząstek
≤ 0,075 mm
≤ 0,02   mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarność
bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0

4 Wskaźnik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25
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Tablica 2.  Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.
Przeznaczenie Przydatne Przydatne

z zastrzeżeniami
Treść

zastrzeżenia

Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze i oto-
czaki
2. Żwiry i pospółki, również 
gliniaste
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane
4. Piaski gliniaste z domieszką 
frakcji żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o wskaźniku 
różnoziarnis-tości U≥15
5. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych 
zwałów (powyżej 5 lat)
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej poniżej 
2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie

- gdy pory w gruncie skalistym będą 
wypełnione gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły
piaszczyste i pyły

- gdy będą wbudowane w miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód gruntowych i 
powierzchniowych

4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem 
pylastych piasków próchnicznych

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL < 35%

- w miejscach suchych lub przejściowo 
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy płynności wL od
35 do 60%

- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej ponad 2%

- gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje się
na głębokości większej od kapilarności biernej
gruntu podłoża

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego studzenia 
(do 5 lat)

- o ograniczonej podatności na rozpad - 
łączne straty masy do 5%

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostaną wypełnione 
materiałem drobnoziarnistym

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe

- gdy zalegają w miejscach suchych lub są 
izolowane od wody

Na górne 
warstwy na-
sypów w stre-
fie przemar-
zania

1. Żwiry i pospółki
2. Piaski grubo i średnio-
ziarniste
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające mniej 
niż 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadają-
cym pospółkom lub żwirom

1. Żwiry i pospółki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły
4. Gliny o granicy płynności mniejszej
niż 35%
5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe z 
węgla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntów 
spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne
popioły itp.

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne

- drobnoziarniste i  nierozpadowe: straty masy
do 1%

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś≥10
W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzinowe
- gdy są ulepszane spoiwami (cementem, 
wapnem, aktywnymi popiołami itp.)
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3 SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt  używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami  ST,  PZJ  oraz  projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

• koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym,
• piły mechaniczne,
• spycharki,
• ładowarki,
• zagęszczarki wibracyjne,
• zestaw do ew. odwadniania wykopów

4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Środki  transportu  winny  być
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu
budowlanego i urządzeń,  należy wykorzystywać  samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte
środki transportu muszą być sprawne technicznie.

5 WYKONANIE ROBÓT

.5.1 Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia  robót  podano w ST „Wymagania ogólne".  Sposób wykonania  skarp
wykopu  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym  okresie  prowadzenia  robót,  a  naprawa
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności
do  budowy  nasypów  były  odspajane  oddzielnie,  w  sposób  uniemożliwiający  ich  wymieszanie.
Odstępstwo  od  powyższego,  uzasadnione  skomplikowanym  układem  warstw  geotechnicznych,
wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkład.  O ile  Inspektor  dopuści  czasowe składowanie odspojonych gruntów,
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
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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.
Wyjście  (zejście)  po  drabinie  z  wykopu  powinno  być  wykonane  z  chwilą  osiągnięcia  głębokości
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.

.5.2 Wymagania dotycz ące zagęszczenia i no śności gruntu
Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  i  pod  nawierzchnie  drogowe  powinno  spełniać  wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (ls), podanego w dokumentacji projektowej.
Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  spełniają  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia,  to  przed  ułożeniem  konstrukcji  nawierzchni  należy  je  dogęścić  do  odpowiednich
wartości ls.
Należy podjąć działania w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych
wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania działania, o ile nie są określone w ST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

.5.3 Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego
profilowania  dna wykopu dopuszcza  się  po nim jedynie  ruch maszyn wykonujących tę  czynność
budowlaną nie powodujących uszkodzenia powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

.5.4 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej normie
PN- 90/M-47850
Wykonawca  robót  przedstawi  do  akceptacji  Inspektorowi  Nadzoru  projekt  proponowanych  metod
zabezpieczenia  wykopów  na  czas  budowy  sieci  zapewniający  bezpieczeństwo  pracy  i  ochronę
wykonywanych robót.
Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, zasypki, bowiem
dojdzie  wtedy  do  naruszenia  uzyskanej  struktury  gruntu  zagęszczonego  (obniży  się  stopień
zagęszczenia gruntu).
Należy zatem sukcesywnie usuwać  szalunki,  idąc od dołu wykopu, w miarę  wykonywania zasypu
wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu.

.5.5 Podło że wzmocnione (sztuczne)
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10 m.
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności
odcinka kanału.
Niedopuszczalne jest wyrównywanie 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  zmniejszenie  grubości  podłoża  od  przewidywanej  w  Dokumentacji  Projektowej  nie
powinno być większe niż 10%.
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Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  podłoża  od  rzędnych  przewidywanych  w  Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1 cm.
Badania podłoża umocnionego zgodnie z wymaganiami normy. PN-92/B-10735

.5.6 Zasypka i zag ęszczenie gruntu
Użyty  materiał  i  sposób zasypania  przewodu nie powinien  spowodować  uszkodzenia  położonego
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosić  co
najmniej 0,3 m dla rur.
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:
etap l - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach
etap II  -  po próbie  szczelność  złącz rur  kanałowych,  wykonanie  warstwy  ochronnej  w miejscach
połączeń
etap  III  -  zasyp  wykopu  piaskiem  średnioziarnistym  lub  gruntem  rodzimym,  warstwami
z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu.
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.
Zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora.
Zasypanie  wykopów  powyżej  warstwy  ochronnej  dokonuje  się  gruntem  rodzimym,  jeżeli  spełnia
powyższe wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką
odeskowań i rozpór ścian wykopu.

.5.7 Odwodnienie wykopów
W  razie  konieczności,  przy  budowie  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  do  odwodnienia  gruntu  należy
zastosować  igłofiltry - patrz badania geotechniczne podłoża gruntowego. Przy odwodnieniu należy
zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5 - 6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury
obsadowej  o  średnicy  0,14  m.  Igłofiltry  należy  wpłukiwać  w  grunt  po  obu  stronach  co  1,5  m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić  próbę pompowania
w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody.
Zakresy robót odwadniających należy dostosować  do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robót.

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

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

.6.2 Kontrola wykonania wykopów
Kontrola  wykonania  wykopów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi
w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b)   zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu (wraz z pompowaniem),
d)   dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e)   zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.
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7 OBMIAR ROBÓT

.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

.7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) dla:

• kubatury wykonanego i odebranego wykopu,
• kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zagęszczeniem wykopu,

8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Proces odbioru powinien obejmować:

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

• sprawdzenie  wykonania  wykopów  i  zasypów  pod  względem  wymaganych  parametrów
wymiarowych i technicznych,

• sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

.9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493:1960  Grunty  budowlane.  Oznaczanie  kapilarności  biernej  PN-S-02205:1998  Drogi
samochodowe.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  BN-64/8931-01  Drogi  samochodowe.
Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych
i podłoża przez obciążenie płytą
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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ST.02.00.   KANALIZACJA SANITARNA

1 WSTĘP

.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
sieci  kanalizacyjnej  w ramach  budowy sieci  kanalizacji  sanitarnej  w miejscowo ściach Barak,
Dębówka Kolonia.

.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  przy  zlecaniu,  wykonaniu
i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.

.1.3 Zakres robót obj ętych ST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór
robót zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- montaż przewodów sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granic działek,
- montaż studni rewizyjnych, studni rozprężnej, studni poboru próbek.

.1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  zgodne
z obowiązującymi Polskimi Normami.

Pojęcia ogólne:
Sieć  kanalizacji  sanitarnej - zespół powiązanych ze sobą  elementów służących do odprowadzania
ścieków z jednego odbiornika do odbiornika docelowego.
Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej ścianki
rury lub rzędna dna kinety studzienki.
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu niesionych przez ww. wody.
Podłączenie kanalizacyjne - przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
zewnętrznej lub innego odbiornika.
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2 MATERIAŁY

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne".

.2.1 Wymagania odno śnie materiałów podstawowych:
Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej
- rury PVC do kanalizacji sanitarnej:

• lite, 
• średnicy Dz=200 mm SN 8 układanych ze spadkiem minimalnym 0,5%,  
• średnicy Dz=160 mm SN 8 układanych ze spadkiem minimalnym 1,5%,  
• Rury  powinny  pochodzić  od  jednego  producenta  posiadającego  zintegrowany  system

zarządzania  jakością  i  środowiskiem według  norm ISO 9001 i  ISO 14001,  z  wdrożeniem
poświadczonym przez certyfikat niezależnej instytucji. 

• Materiał do produkcji ze źródła pierwotnego, bez dodatku regranulatu
• System rur  i  kształtek  bezkielichowych  łączonych  na  złączki  dwu-kielichowe,  wyposażony

w gumową  uszczelkę  wargową  z  pierścieniem  z  polipropylenu,  olejoodporną,  montowaną
przez producenta. 

• łączone na wcisk przy pomocy uszczelki gumowej wargowej montowanej na stałe w procesie
produkcyjnym

• Szczelność min. 2,5 bara.  
• Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. 

- rury PE – HD SDR 17, PN10, PE100 RC 3-warstwowe
• średnicy Dz=140 mm
• średnicy Dz=225 mm
• rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacji ciśnieniowych oraz

kanalizacji  grawitacyjnej  wykowywanej  przewiertem  sterowanym  i  dostarczane  przez
producenta  posiadającego  wdrożony  do  stosowania  system  ISO  9001  i  ISO  14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

• wszystkie rury powinny posiadać jednolitą  pod względem odcienia i intensywności na całej
powierzchni barwę - czarną,

• rury  ciśnieniowe  z  PE  powinny  być  dostarczone  od  producenta  posiadającego  własne
laboratorium  zakładowe,  umożliwiające  bieżące  przeprowadzanie  badań  dla  każdej  serii
produkcyjnej.

• należy zastosować rury PE100 RC MULTIsafe 3-warstwowe lub równowa żne,   wykonane
z trzech  warstw: 
 - zewnętrznej  warstwy  granatowej (rury do wody), zielonej (rury do kanalizacji) - o grubości
od 10% do 30% całkowitej grubości ścianki, 
- środkowej warstwy w kolorze czarnym - o grubości 80 %, oraz 
- wewnętrznej warstwy zielonej (rury do kanalizacji) – o grubości     od 10% do 30%, całkowitej

grubości ścianki, min. 2,5 mm, 
• powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2:2011,
• Wszystkie trzy warstwy wykonane są  z  materiału  PE100 RC i  połączone molekularnie  na

etapie współwytłaczania, nie dają się oddzielić mechanicznie, 
• o  podwyższonej  odporności  na  naciski  punktowe  i  powolną  propagację  pęknięć  oraz

podwyższonej odporności na skutki zarysowań.
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• Rury zgodne ze specyfikacją PAS 1075:2009.04 z potwierdzeniem wykonania badań wyrobu
tj. rury (a nie granulatu) w niezależnym Instytucie:

• Wymagania PAS 1075:2009-4
1).  Test  karbu  (Notch  Test)  -  wg  PN  EN  ISO  13479.  Próbka  powinna  wytrzymać  bez
uszkodzenia okres ≥ 8760 h.
2).  Test  FNCT (Full  Notch Creep Test)  -  wg ISO 16770. Próbka powinna wytrzymać  bez
uszkodzenia okres ≥ 8760 h.
3). Test na obciążenia punktowe wg dr Hessela.  Próbka powinna wytrzymać bez uszkodzenia
okres ≥ 8760 h. "

 - studnie rewizyjne DN1200
Studzienki kanalizacyjne o średnicy Ø1200mm wykonane z wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego
(poniżej 5%) i mrozoodpornego (F–150) betonu klasy min. C35/45, 
• z monolitycznymi wyprofilowanymi kinetami i przejściami szczelnymi stosownie do średnicy rury, 
• uszczelką gumową z gumy syntetycznej, 
• ze zwężką betonową z otworem na właz, 
• włazem żeliwnym niewentylowanym z wypełnieniem betonowym o średnicy 600 mm typu ciężkiego
D400,
•  ze  stopniami  złazowymi  żeliwnymi  osadzonymi  fabrycznie  w kręgach betonowych,  w rozstawie
pionowym co 25 cm lub 30 cm, 
• studzienki zabezpieczone z zewnątrz izolacją bitumiczną, 

- włazy
• włazy wykonane z żeliwa, 
• włazy o odpowiedniej klasie wytrzymałości, w pasach drogowych min. D400, 
• włazy okrągłe o prześwicie 600 mm, 
• powierzchnia styku korpusu i pokrywy obrobiona mechanicznie, 
• pokrywa bez wentylacji, 
• wkładka amortyzacyjna trwale zamocowana w pokrywie umożliwiająca stabilne jej ułożenie, 
• włazy bez osadników zanieczyszczeń, 
• wysokość włazu min. 115 mm, 
• szerokość kołnierza korpusu min. 50 mm, 
• pokrywa zatrzaskowa jednoczęściowa (jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami), 
• włazy zabezpieczone antykorozyjnie, 
• włazy osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się

- studnie DN600  
Studnie wykonane z PE wraz   z  kinetami,  w całości  z  nowego materiału,  bez udziału  materiału
z recyklingu, wyłącznie z jednego gatunku materiału i bez dodatków spieniających. Studnie DN 600
o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 600 mm.

- studnie DN425
Studnie wykonane z PP wraz   z  kinetami,  w całości  z  nowego materiału,  bez udziału  materiału
z recyklingu, wyłącznie z jednego gatunku materiału i bez dodatków spieniających. Studnie DN 425
o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 425 mm.

27

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Barak, Dębówka Kolonia, gm. Jastków



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Charakterystyka studni : 
• studzienki zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe),  
• pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony charakter

przepływu przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu, 
• odporność  chemiczna  tworzywowych  elementów  składowych  (PE,  PP,  PVC-U)  zgodnie

z ISO/TR 10358,  
• odporność  chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania

normy PN-EN 681-1: 2002, 
• producent  posiadający  doświadczenie  z  badań  studzienek  w  skali  rzeczywistej

udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań, 
• rura trzonowa karbowana o sztywności obwodowej SN>= 4kN/m2,  
• konstrukcja rury trzonowej  karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do

zabudowy w pionie,  
• możliwość szczelnego podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek

„in situ”  o średnicach DN250, DN200 i DN160, 
• kinety prefabrykowane dostosowane do montażu rur kanalizacyjnych PVC,
• odporne  na  szeroki  zakres  temperatur  występujących  podczas  wykonywania  nawierzchni

asfaltowych w drogach w czasie montażu i eksploatacji,  
• odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu  (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem

spienionym),  
• połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne - na zaczepy – (niedopuszczalne połączenie

termokurczliwe, śrubowe lub wciskowe,  
• zwieńczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji „pływającej” – powiązane

z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia.

.2.2 Składowanie materiałów
Materiały tworzywowe
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy je
odpowiednio chronić:
-  należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane,
-  szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi kapturkami,
-  nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia,
-  nie dopuszczać do zrzucania elementów, niedopuszczalne jest „wleczenie" rur po podłożu,
- tworzywa sztuczne mają  ograniczoną  odporność  na podwyższoną  temperaturę  i  promieniowanie
UV,  w związku z  czym należy  chronić  je  przed długotrwałą  ekspozycją  słoneczną  i  nadmiernym
nagrzewaniem od źródeł ciepła
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych
w  stosach  o  wysokości  do  1,5  m.  Rury  o  różnych  średnicach  i  grubościach  powinny  być  tak
składowane, aby rury o grubszej ściance i większej średnicy znajdowały się na spodzie.
Rur  NIE WOLNO zrzucać i wlec.

Uszczelki do ł ączenia rur
Jeżeli  uszczelki  muszą  być  przechowywane  oddzielnie  od  rur,  to  tylko  w  pomieszczeniach
zamkniętych,  z  dala  od  grzejników i  substancji,  które mogą  oddziaływać  chemicznie  na  materiał
przechowywany.
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Pasty po ślizgowe
Pasty używane do smarowania uszczelek w trakcie montażu zgodnie z wytycznymi producenta.

3 SPRZĘT

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne".
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt  używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami  ST,  PZJ  oraz  projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystępujący  do  wykonania  robót  rozbiórkowych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur,
• komplet elektronarzędzi,
• agregat prądotwórczy,
• spawarka elektryczna wirująca,
• sprężarka powietrza spalinowa,
• żuraw samochodowy,
• koparka,
• betoniarka wolnospadowa elektryczna,
• płyty zagęszczające i stopy zagęszczające,
• zagęszczarka wibracyjna,
• pompy do miejscowego odwodnienia wykopów,
• ręczne narzędzia do prac ziemnych.

4 TRANSPORT

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne".
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  następujące,  sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

• samochód skrzyniowy, 
• samochód dostawczy,
• samochód samowyładowczy,
• przyczepa skrzyniowa,
• przyczepa dłużycowa,
• ciągnik kołowy

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.
Rury, kształtki, elementy i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża,
na  którym  znajdują  się  podczas  transportu,  zawiesi  transportowych,  stosowania  niewłaściwych
narzędzi i metod przeładunku.
Transport  powinien  być  wykonany  pojazdami  o  odpowiedniej  długości,  tak  aby  wolne  króćce
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m.
Materiały  przewożone,  powinny  być  zabezpieczone  przed  przypadkowym  przesunięciem
i uszkodzeniem w czasie transportu.
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Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Środki  transportu  winny  być
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBÓT

.5.1 Wymagania ogólne
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.

.5.2 Rozpocz ęcie robót
Przed rozpoczęciem montażu Inspektor Nadzoru powinien stwierdzić, że:
• teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót
ziemnych,
• teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót
instalacyjnych,
• elementy  budowlano-konstrukcyjne  mające wpływ  na montaż  instalacji  odpowiadają  założeniom
projektowym.

.5.3 Roboty przygotowawcze
Zakres robót przygotowawczych.

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu.
• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem.
• Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych.
• Wykonanie niezbędnych  dróg tymczasowych  zasilania  w energię  elektryczną  i  wodę  oraz

odprowadzenia ścieków.
• Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe).
• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.
• Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.

.5.4 Roboty zasadnicze
Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci obejmują: 

• Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót,
• Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,
• Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,
• Łączenie rur i studzienek,
• Montaż elementów studni 
• Wykonanie przewiertów,
• Uzbrojenie rurociągu w armaturę,
• Wykonanie obsypki rurociągu,
• Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągami,
• Próby szczelności sieci i odcinków,
• Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.
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.5.5 Monta ż instalacji
Monta ż przewodów kanalizacyjnych
Po wykonaniu i odwodnieniu wykopu wykonać podsypkę piaskową gr. 10 cm a w przypadku podłoża
z gruntów spoistych min. 20cm, natomiast w przypadku wystąpienia wód gruntowych żwirową o gr.
20cm. 
Wykonać  obsypkę  do wysokości  0,20m powyżej  wierzchu  rury.   Używać  przy  tym tego samego
materiału, który tworzy podsypkę. Grunt zagęszczać warstwami – do wys. 0,30m powyżej rurociągu –
ręcznie.  Powyżej  można  używać  urządzeń  mechanicznych.  Zasyp  i  ubijanie  wykonać  warstwami
grubości  1/3  średnicy  rur.  Zasypkę  wykopu  powyżej  obsypki  wykonać  warstwami  z  gruntem
rodzimym, z wyjątkiem gruntów spoistych. Rury można opuszczać do wykopu ręcznie.
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę
układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu
poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.
Należy  przy  tym  zwrócić  uwagę  na  to,  aby  osie  łączonych  odcinków  przewodu  pokrywały  się.
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.
Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.
Montaż  należy  prowadzić  ze  spadkami zgodnymi z  dokumentacją,  pomiędzy węzłami  od rzędnej
niższej do wyższej. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekraczać w pionie  0, 01 m.
Przed  połączeniem rur, „bose” końce należy smarować  środkami umożliwiającymi poślizg. „Bose”
końce wciskać  do  miejsca  zaznaczonego na rurze.  Najmniejsze  dopuszczalne  spadki  poziomych
przewodów kanalizacji  sanitarnej  w zależności  od średnicy przewodu wg danych w dokumentacji
projektowej.
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym,
mogą wynosić +5% -0%. Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku
przeciwnym do przepływu ścieków.

Monta ż studzienek
Studzienki  należy  wykonać  na  uprzednio  wzmocnionym  (warstwą  tłucznia  lub  żwiru)  oraz
odwodnionym  dnie  wykopu.  Studzienki  należy  montować  w  wykopach  szerokoprzestrzennych.
Elementy studzienek montować można ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego do 1,0
tony. 
Każdy z tych elementów powinien być wypionowany i wypoziomowany.
Dokładność jego posadowienia musi być tożsama z dokładnością ułożenia rur kanalizacyjnych, która
zgodnie z PN-EN 1610 wynosi:

• dopuszczalne  odchylenie  w  planie  (współrzędne  poziome)  osi  ułożonego  przewodu  od
ustalonego kierunku osi przewodu według dokumentacji, nie powinno przekraczać ± 1 cm.

• dopuszczalne odchylenie w profilu (rzędne pionowe) - różnice rzędnych niwelety ułożonego
przewodu powodujące odchylenia spadku przewodu od przewidzianego w dokumentacji nie
powinny przekraczać:
a) ± 3 mm przy pomiarze rzędnych po wierzchu przewodów dopływowych i  odpływowych

oraz nie  powinny  spowodować  na odcinku przewodu  przeciwnego spadku ani  spadku
zerowego,

b) głębokość ułożenia przewodu - wg dokumentacji i PN-EN1610 oraz PN-81/B-03020.
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Studzienki  kanalizacyjne  powinny  być  szczelne  i  muszą  spełniać  wymagania  określone  w  PN-
B/10729:1999.  Elementy  prefabrykowane  studzienek,  a  także  studzienki  z  tworzyw  sztucznych
powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT

.6.1 Zasady ogólne kontroli
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne".
Przedmiotem  kontroli  jakościowej  będzie  zgodność  wykonanych  Robót  i  użytych  Materiałów
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

• badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia,

• badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek,
• badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków,
• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
• badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
• badanie zabezpieczenia przed korozją,
• badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, sprawdzenie 

zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją),
• sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i armatury,
• badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy odbiorach 

prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1053 :1998).

.6.2 Kontrola jako ści materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

.6.3 Kontrola jako ści robót monta żowych
Kontrola  jakości  wykonania  robót  ziemnych  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrola  jakości  robót  powinna  obejmować  następujące  badania:  -zgodności  z  Dokumentacją
Projektową:  wykopów otwartych,  podłoża naturalnego,  zasypu przewodu,  podłoża wzmocnionego,
materiałów, ułożenia przewodów na podłożu.
Kontrola obejmuje:
• Sprawdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową  polega na porównaniu wykonywanych robót
bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na
podstawie oględzin i pomiarów;
• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów;
• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt stanowi nienaruszalny
rodzimy  grunt  sypki,  ma  naturalną  wilgotność,  nie  został  podebrany,  jest  zgodny  z  określonymi
warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymogom normy PN-86/B-02480. W przypadku
niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy przeprowadzić dodatkowe
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badania  wg  PN-81/B-03020  rodzaju  i  stopnia  agresywności  środowiska  i  wprowadzić  korektę
w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru.
• Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym
grubości  podłoża  należy  wykonać  w  trzech  wybranych  miejscach  badanego  odcinka  podłoża
z dokładnością do 1 cm. Badanie to ponadto obejmuje usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża
i głębokość ułożenia podłoża.
• Badanie zasypu przewodu sprowadza się  do badania warstwy  ochronnej  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 ziemi.
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie mniej niż 30 m;
• Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu;
• 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  przewodów,  korytek  odpływowych  do  odwodnienia  liniowego  obejmują
czynności  wstępne sprowadzające się  do pomiaru długości (z dokładnością  do 10 cm) i  średnicy
(z dokładnością  do 1 cm) badanie  ułożenia  przewodów na podłożu  w planie i  w profilu,  badanie
połączenia rur i urządzeń. Ułożenie przewodów na podłożu 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 przewodu,
napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiaru ubytku wody. 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 obejmują: badanie stanu odcinka przewodu,
pomiaru dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić
obserwacje i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz.

Należy  sprawdzić  prawidłowość  prowadzenia  przewodów,  zastosowany  rodzaj  rur  i  ich  średnic
i porównać  wyniki  z  dokumentacją;  połączenia  kielichowe  należy  sprawdzić  przez  wyrywkowe
oględziny zewnętrzne.
Przewody kanalizacji sanitarnej poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą.

7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne".
Jednostką  obmiaru  wykonanej  kanalizacji  sanitarnej  i  uwzględnione  elementy  składowe  robót
obmiarze będą wg poniższych jednostek:

• m – rurociągi
• szt. - studzienki rewizyjne
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8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne".

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory
częściowe odnoszą  się  do  poszczególnych etapów robót  przed zakończeniem budowy kolejnych
odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres
obejmuje sprawdzenie:

a) zgodności  wykonanego  odcinka  z  dokumentacją,  w  tym  w  szczególności  zastosowanych
materiałów,

b) prawidłowości  wykonania  robót  ziemnych,  a  w  szczególności  podłoża,  podsypki,  zasypki,
głębokości ułożenia przewodu, szalowania,

c) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku
przewodów, zmian kierunku,

d) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez
przeszkody, wzmocnienia, 

e) prawidłowości wyników próby szczelności,

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego,
który polega na sprawdzeniu:

a) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień
usunięcia  usterek  i  innych  niedomagań,  w  szczególności  sprawdzenia  protokołów  z  prób
szczelności,

b) aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia.

Odbiory  częściowy  i  końcowy,  powinny  być  dokonane  komisyjnie  przy  udziale  przedstawicieli
Wykonawcy,  Inżyniera  i  Użytkownika oraz potwierdzone właściwymi  protokołami.  Jeżeli  w trakcie
odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić
je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia.

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Podstawy płatności ustalona będzie w umowie z Wykonawcą. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Polskie i inne Normy
1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
2. PN-EN 1401-1  :  1999 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
3. PN-EN 1401-1  :  1999 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
6. PN-EN-124 : 2000. Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
7. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
8. PN-ENV 1401-3  : 2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 
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poli(chlorek) winylu   (PVC-U).  Zalecenia dotyczące wykonania instalacji.
9. PN-EN 1610 :  2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
10. PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z 

niezmiękczonego polichlorku winylu.
11. PN-EN 295-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. Wymagania.
12. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

13. PN-EN  752-1: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogólne i definicje.
14. PN-EN 752-2 : 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
15. PN-EN 752-7 : 2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie.
16. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
17. PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
18. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i

osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne.
19. PN-86/H-74374 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki.
20. PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.

35

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Barak, Dębówka Kolonia, gm. Jastków



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ST.04.00.   NAWIERZCHNIE DROGOWE 

1 Część ogólna

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  Robót  budowlanych  są
postanowienia  podstawowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru  Robót  dla budowy sieci  kanalizacji
sanitarnej w miejscowo ściach Barak, D ębówka Kolonia. , związanych z odtworzeniem elementów
dróg.

1.1 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  Robót  budowlanych  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy oraz integralna część Umowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie
1.1.

1.2 Zakres Robót obj ętych ST

1.3.1. Roboty podstawowe.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  Robót  związanych
z odtworzeniem i naprawą  nawierzchni drogowych w wykonywanej  sieci kanalizacyjnej w zakresie
wskazanym w projektach i ST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  Robót  związanych
z odtworzeniem: 

− nawierzchni z tłucznia kamiennego (włącznie z podbudową),

− nawierzchni gruntowej.

1.3.2. Prace towarzysz ące i Roboty tymczasowe.

Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbędne jest
wykonanie  prac  towarzyszących  i   Robót  tymczasowych.  Wyszczególnienie  i  opis  prac
towarzyszących  i  Robót  tymczasowych  wymieniony  został  w  ST-00.00  „Ogólne  wymagania
wykonania i odbioru Robót”.

1.3 Nazwy i kody Robót obj ętych przedmiotem zamówienia

45236000-0 Wyrównywanie terenu 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,  fundamentowania  oraz wykonywania  nawierzchni  

autostrad, dróg,
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,  ciągów komunikacyjnych i  linii    

 energetycznych,
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1.4 Ogólne wymagania dotycz ące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru
Robót”.

Przygotowując Przedmiar Robót - Roboty drogowe przyjęto szerokość rozbiórki nawierzchni (dotyczy
kanałów) 
- dla gł ęboko ści do 3,5 m => 1,0 m
- dla gł ęboko ści powy żej 3,5 m => 1,2 m
Przyjęto szerokość odtworzenia nawierzchni na całej szerokości nawierzchni ulepszonej.

1.5 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, zapisami
Umowy  oraz określeniami podanymi w ST-00.00 „Ogólne warunki  wykonania i odbioru Robót”.

2 Materiały

.2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST-00.00
„Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

Materiały  użyte  do  budowy  powinny  spełniać  warunki  określone  w  odpowiednich  normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni
lub innym umownym warunkom.

Tłuczeń kamienny

W przypadku dotychczasowej  nawierzchni  tłuczniowej  i  przy  kategorii  obciążenia  ruchem bardzo
lekkim i lekkim może być stosowany tłuczeń kamienny zgodnie z normą PN-S-96023:1984.

.2.2 Odtworzenie nawierzchni gruntowej
Przy odtwarzaniu nawierzchni gruntowej należy zastosować materiał rodzimy,  można także stosować
mieszanki do ulepszania mechanicznego; gliniasto-piaskowe, gliniasto-żwirowe itp.

Piasek
Piasek stosowany jako podsypka pod nawierzchnie brukowane zgodnie z normą  PN-EN 13043:2004
+AC:2004.
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3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru
Robót”.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów,
sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Zamawiającego.

Nawierzchnie gruntowe

Wykonawca przystępujący do naprawy nawierzchni gruntowych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

− równiarek,  spycharek  lub  sprzętu  rolniczego  (brony,  glebogryzarki,  kultywatory,  pługi)  do
rozkładania materiałów, mieszania, spulchniania i profilowania,

− rozsypywarek, do rozsypywania spoiw i środków chemicznych,
− przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do rozpryskiwania wody,
− walców  statycznych,  gładkich  lub  ogumionych,  samojezdnych  lub  doczepnych,  walców

wibracyjnych lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych.

4 Transport

Ogólne warunki transportu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa,
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się  po drogach
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.

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

5 Wykonanie Robót

.5.1 Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne  warunki  wykonania  Robót  podano  w  ST-00.00  „Ogólne  wymagania  wykonania  i  odbioru
Robót”. 

.5.2 Przygotowanie podło ża gruntowego
Zasypki wąskoprzestrzennych wykopów, niezależnie od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyskać
do głębokości 1,0 m wskaźnik zagęszczenia Is ≥1,0. Na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik
Is=0,98 pod warunkiem użycia kruszyw dobrze zagęszczalnych. 
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W przypadku trudności osiągnięcia wymaganych wskaźników zagęszczenia zaleca się  zastąpienie
górnej warstwy zasypu wykopu wzmocnioną podbudową o grubości 80cm pod nawierzchnią jezdni
i 65cm poza nią. Zagęszczanie należy prowadzić warstwowo co 20cm.
Wysokość  zasypki  po  zagęszczeniu  gruntu  w  wykopie  powinna  być  niższa  o  (5  -10)cm poniżej
poziomu istniejącego podłoża gruntowego.

.5.3 Podbudowa pod nawierzchni ę z tłucznia
Podbudowę pod odtworzenie nawierzchni z tłucznia wykonać odpowiednio;

− Wykonać  podbudowę  zasadniczą  z  kruszywa  łamanego stabilizowanego mechanicznie  lub
tłucznia kamiennego – grubość warstwy 10cm.

− Warstwa piasku stabilizowanego cementem – grubość warstwy 15cm.

.5.4 Podbudowa pod nawierzchni ę gruntow ą

Nawierzchnie gruntowe nie wymagają  szczególnej  podbudowy.  Grunt rodzimy należy zagęścić  do
wartości nie mniej niż 1,0 począwszy od głębokości ok. 1,0m. 

Odtworzenie nawierzchni gruntowej
Odtworzenie nawierzchni gruntowej obejmuje: 

- zagęszczanie dróg gruntowych w pasie robót,
- profilowanie drogi na całej szerokości, 
- wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem warstwą żwiru w ilości 0,2m3/m2. 

W Przedmiarze Robót ujęta jest szerokość odtworzenia nawierzchni wynikająca z pasa robót. 

Wykonawca winien doprowadzi ć  do stanu u żywalno ści  równie ż  pozostał ą  szeroko ść  drogi,
która  uległa  zniszczeniu  w  wyniku  prac  prowadzonych  przez  Wykonawc ę.  Doprowadzenie
całości drogi do stanu u żywalno ści Wykonawca winien uj ąć w Cenie Oferty. 

W przypadku, gdy w podłożu drogi zalegają  spoiste grunty,  należy je spulchnić  i  rozdrobnić  przy
użyciu zrywarki lub sprzętu rolniczego (pługa lub kultywatora).
Jeżeli  dokumentacja projektowa lub  ST nie  przewidują  inaczej,  czynności  profilowania  mogą  być
wykonywane łącznie z robotami ziemnymi.
Profilowanie nawierzchni gruntowej należy rozpocząć  od wykopania rowów (o przekroju trójkątnym
przy użyciu równiarki lub trapezowym przy użyciu koparki z odpowiednim osprzętem) z jednoczesnym
przesunięciem gruntu uzyskanego z wycięcia rowów, na koronę drogi.
Przesunięty urobek rozściela się i wstępnie wyrównuje w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym
przy użyciu równiarki.
Ostateczne wyrównanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadków podłużnych i poprzecznych
należy wykonać kolejnym przejściem równiarki lub przy użyciu szablonu.
Zaleca się wykonywanie profilowania nawierzchni gruntowej przy użyciu dwóch równiarek, z których:

− jedna wykonuje rowy i przesuwa grunt,

− druga rozściela i wyrównuje przesunięty grunt.
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Przy  profilowaniu  nawierzchni  gruntowej  równiarkami  zaleca  się,  aby  długość  jednorazowo
profilowanego odcinka była tak dobrana, aby:

− profilowanie zostało zakończone w ciągu jednego dnia roboczego,

− na końcach odcinka była możliwość zawracania maszyn (np. zjazdy na drogi boczne).

Po  wyrównaniu  i  sprofilowaniu  drogę  gruntową  należy  zagęścić.  Liczbę  przejść  sprzętu
zagęszczającego potrzebną do wymaganego zagęszczenia gruntu należy ustalić doświadczalnie, np.
na  odcinku  próbnym.  Wyrównaną  i  wyprofilowaną  nawierzchnię  gruntową  zagęszcza  się  przy
wilgotności optymalnej. Jeżeli wilgotność  gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż
20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu
jest wyższa od wilgotności optymalnej o 10% jej wartości, grunt należy osuszyć. Sposób osuszenia
powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego.
Zagęszczenie  należy  uznać  za  dostateczne,  gdy  nie  występują  ślady  po  przejeździe  sprzętu
zagęszczającego.

6 Kontrola jako ści Robót

.6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru
Robót”.

Badania  i  pomiary w czasie  wykonywania  Robót  odtworzeniowych  wykopów polegają  na  kontroli
zgodności z wymaganiami określonymi niniejszej ST oraz zgodności z dokumentacją projektową.
Sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  projektową  polega  na  porównaniu  wykonywanych  bądź
wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową i ST oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na
podstawie oględzin i pomiarów.

.6.2 Kontrola jako ści materiałów
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i  Specyfikacji  Technicznej  oraz  muszą  posiadać  świadectwa  jakości  producentów  i  uzyskać
akceptację Zamawiającego.

.6.3 Badanie przed przyst ąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji  mieszanki mineralno – asfaltowej  i  przedstawić  wyniki  tych
badań Zamawiającemu do akceptacji.

.6.4 Sprawdzenie przygotowania podło ża
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli przygotowania podłoża na odcinkach
nie większych niż co 25m.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
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• sprawdzenie rodzaju gruntu stosowanego do zasypki wg oceny wizualnej,

• sprawdzenie grubości rozkładanych warstw gruntu,

• sprawdzenie wilgotności gruntu wg PN-B-04481:1988,

• sprawdzenie  sposobu zagęszczania  gruntu  (rodzaju  stosowanego sprzętu  i  ilości  przejść
urządzenia zagęszczającego),

• sprawdzenie stanu zagęszczenia gruntu przy zastosowaniu następujących metod:
o oznaczenie  wg  PN-B-04481:1988   p.  8  gęstości  pozornej  szkieletu  gruntowego

w stanie suchym gruntu zagęszczonego przez oznaczenie ciężaru i  objętości próbki
oraz  maksymalnej  gęstości  pozornej  szkieletu  gruntowego  wg  metody  Proctora
i obliczenie wskaźnika zagęszczenia Is,

o oznaczenie przez sondowanie:

− sondą  dynamiczną  (udarową)  cylindryczną  przy  wpędzie  30cm,  dla  gruntów
niespoistych drobnoziarnistych również stożkową  lub krzyżakową  przy wpędzie
10cm,

− sondą statyczną dla gruntów jednorodnych drobnoziarnistych,

• oznaczenie gęstościomierzem radiometrycznym,

• oznaczenie przez pomiar płytą PN-S-02205:1998,

• oznaczenie przez doświadczalne określenie ilości przejść urządzenia zagęszczającego.

Wskazane jest wykonanie badań dwoma metodami z zaleceniem badania w dolnej warstwie (kolejnej
drugiej) przez oznaczenie gęstości pozornej metodą poIowo-laboratoryjną, porównawczo z kontrolą
ilości przejść urządzenia zagęszczającego w następnych warstwach oraz po zasypaniu wykopu do
górnego poziomu pomiar płytą.

• sprawdzenie wykonania podbudowy obejmujące sprawdzenie użytych materiałów, grubości
podbudowy i zagęszczenia warstw,

• sprawdzenie wykonania warstw nawierzchni obejmujące sprawdzenie materiałów, grubości
warstw,  zagęszczenia  i  połączeń  z  nawierzchnią  dotychczasową,  równości  i  spadków
nawierzchni oraz nośności konstrukcji przez pomiar płytą wg BN-64/8931-02.

Dopuszczalne tolerancje
• nierówności  podłużne i  poprzeczne  kontrolowane  łatą  4m nie powinny  być  większe niż  

1,5cm,

• odchylenia  spadków  poprzecznych  nie  powinny  przekraczać  ±0,5%  spadku  istniejącego
w danym przekroju drogi,

• rzędne warstwy nie powinny różnić się od wartości istniejących o +1cm i -3cm od rzędnych
w danym przekroju drogi,
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7 Obmiar Robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

8 Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.

Odbiorom  Robót  podlegają  wszystkie  operacje  związane  z  wykonaniem  Robót.  Odbioru  robót
ulegających zakryciu i zanikających dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiory dokonywane są zgodnie z p. 8 ST-00.00.   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne.

9 Podstawa Płatno ści

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania
i odbioru Robót” oraz w dokumentach przetargowych i umowie.

10 Dokumenty odniesienia

.10.1 Normy

Lp. Numer normy Tytuł normy

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

2
PN-EN  206-
1:2003+Ap1:2004+A1:
2005+A2:2006

Beton.  Część  1:  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i
zgodność

3 PN-EN 480-11:2008
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
Część 11. Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych
w stwardniałym betonie.

4 PN-EN 934-2:2002
Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Część  2:
Domieszki  do  betonu.  Definicje,  wymagania,  zgodność,
znakowanie i etykietowanie.

5 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

6 PN-EN 1744-1:2000 Badania  chemicznych  właściwości  kruszyw.  Analiza
chemiczna.

7
PN-EN  933-
1:2000+A1:2006

Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.
Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 

8 PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości  kruszyw.  Część  4:
oznaczenie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu.
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Lp. Numer normy Tytuł normy

9 PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja. 

10
PN-EN  1097-
6:2002+A1:2006
+AC:2004 + Ap1:2005

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.
Część 6. Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

11 PN-EN 1367-1:2007 Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw na
działanie  czynników  atmosferycznych.  Część  1:
Oznaczanie mrozoodporności.

12 PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie.

13 PN-B-06714-37:1980 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  rozpadu
krzemianowego

14 PN-EN  13043:2004
+AC:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwaleń  stosowanych  na  drogach,  lotniskach  i  innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

15 PN-EN 1008:2004
Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do
betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji
betonu.

16 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

17 BN-84/6774-02 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  kamienne  łamane  do
nawierzchni drogowych.

18 PN-S-96013:1997 Drogi  samochodowe.  Podbudowa  z  chudego  betonu.
Wymagania i badania

22 PN-S-06102:1997 Drogi  samochodowe.  Podbudowy  z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

23 PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia
z tłucznia kamiennego

24 PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości  kruszyw.  Część  8:
Ocena zawartości  drobnych cząstek. Badanie wskaźnika
piaskowego.

25 BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

26 PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

27 PN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni
planografem i łatą.

28 PN-S-02205:1998 Drogi  samochodowe.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i
badania.

29 PN-B-11213:1997 Materiały  kamienne.  Elementy  kamienne;  krawężniki
uliczne, mostowe i drogowe.

30 PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki  mineralno-asfaltowe.  Wymagania.  Część  1:
Beton asfaltowy.
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.10.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Warunki  Techniczne  Wykonania  i  odbioru  Robót  –  Roboty  ziemne  i  konstrukcyjne  –  
Zeszyt 1: Roboty ziemne, Instytut Techniki Budowlanej, 2007r.

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997r.
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001r.

WT/MK-CZDP84.  Wytyczne  techniczne  oceny jakości  grysów i  żwirów kruszonych  z  naturalnie
rozdrobnionego  surowca  skalnego  przeznaczonych  do  nawierzchni  drogowych,  CZDP,
Warszawa, 1984r.

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 
43, poz. 430).
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