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1. Wstęp.  
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

 Specyfikacja techniczna ST 00.01 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań  
 wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru  
 robót, które zostaną wykonane podczas rozbudowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
oraz tłocznej w miejscowościach Głuchowo, Windak, Kończewice. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej dla robót budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie 
wymienionym w pkt 1.1.  
Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 

 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

 
 ST 01.01 – ROBOTY ZIEMNE 
 ST 01.02 – SIEĆ ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ Z  
         PRZYŁĄCZAMI 
 ST 01.03 – ROBOTY DROGOWE 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

 
UŜyte w ST i wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

 
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953). 

 
InŜynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych 
kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu  
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i  
administrowanie kontraktem. 
 
Kierownik Budowy  – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona  
do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

 
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami  
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie  
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiarów  
podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
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Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z  
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez  
Inwestora. 
 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez  
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

 związanych z prowadzeniem budowy. 
 

Projektant  – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
 Projektowej. 

 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który 
wskazuje lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie  
realizowany. 
 
Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do  
wykonania z podaniem ich ilości. 
 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi  
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi  
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

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

 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra  
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania  
zagroŜeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób  
postępowania w przypadku wystąpienia tych zagroŜeń. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych (ST). 

 
1.6. Przekazanie terenu budowy.  

 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
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administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy lub utrwali na własny koszt. 

 
1.7. Dokumentacja projektowa. 
 

Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 
Kontraktu: 
 
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem 
 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranŜowe powykonawcze 
oraz geodezyjna dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z 
InŜynierem. 

 
1.8. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez InŜyniera stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji i naleŜy je wycenić i ująć w cenie kontraktu. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich waŜności: 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Dokumentacja Projektowa. 

 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis 
wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w 
pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia 
projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich 
posesji. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści 
określonych przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
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dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aŜ do jego zakończenia i odbioru końcowego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z 
InŜynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
InŜynierem. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe  
 włączony jest w ceną kontraktową.  

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

 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować  
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
  1.11. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca  
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem  
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
                 

  1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do  
uŜycia. 
Nie dopuszcza do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o  
stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,  
wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego  
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu  
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem  
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na  
uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze  
Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to  
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konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
   
   1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi  
i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich  
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych  
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych  
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i  
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o  
zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie  
powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował  
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania  
uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w  
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności  
dla mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w  
trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca. 
  

  1.14. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na os przy  
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły  
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na  
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie  
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z  
poleceniami InŜyniera. 

 
  1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony zdrowia i Ŝycia osób  
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany  
 opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią  
 pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
 Dla robót budowlanych stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 
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Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa  
określonych powyŜej są uwzględnione w Cenie Umowy. 
 

   1.16. Ochrona robót. 
  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia  
zakończenia robót przez InŜyniera oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego  
odbioru.  
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy  
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
InŜynier moŜe wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba  
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć roboty  
utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
  1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne 
            miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i  

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych  
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych  
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
  1.18. RównowaŜność norm i przepisów prawnych. 
 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy  

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,  
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania  
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

 
  1.19. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla  

celów wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i  
opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami  
terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego 

 
2. Materiały. 
 
           Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach  
 budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót  

budowlanych, jeŜeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję  
Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i  
Bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi  
regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeŜeli  
producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny  
zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności  
z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności  
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obejmuje własności uŜytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 
przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań  
podstawowych. 

 
    2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 
  Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi szczegółowe  
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

 wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodności oraz 
 próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 

Zatwierdzenie przez InŜyniera pewnych materiałów zdanego źródła nie oznacza  
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu  
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły  
spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 
    2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
 
            Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostaną  

przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym  
przez InŜyniera. JeŜeli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do  
innych robót, niŜ te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie  
przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i niezapłaceniem. 

 
     2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one  

potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w  
miejscach uzgodnionych z InŜynierem poza terenem budowy w miejscach  
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
    2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego  

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi  
InŜyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w  
okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniany bez zgody  
InŜyniera. 
 
 
 

3. Sprzęt. 
 
           Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót  
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powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym  
przez InŜyniera. 
W przypadku braku ustaleń w wyŜej wymienionych dokumentach sprzęt powinien  
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z  
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w  
terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami  
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt  
niesprawny. 
Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia  
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim  
zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego  
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania  
jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez InŜyniera  
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. Transport. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu 
budowy na własny koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na 
drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg 
publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 

 
5. Wykonanie robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, 
za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na 
piśmie instrukcjami InŜyniera. 
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Inspektora. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, 
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜną decyzje. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. Kontrola jakości robót. 
 
    6.1. Program zapewnienia jakości. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien  
określić zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan  
organizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 
a) część ogólną opisową 
 
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium 

własnego lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań) 

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

 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót 
 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

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

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
    6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  

osiągnąć załoŜoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i  
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca  
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  
dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,  
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z  
umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane  
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i  
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  
Wykonawca. 

 
    6.3. Badania i pomiary. 
 

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

 
    6.4. Certyfikaty i deklaracje. 
 
 InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 
- Polską Normą, 
- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które 
spełniają wymogi Specyfikacji. 

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda  
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób  
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane  
przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą  
odrzucone.  
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     6.5. Dokumenty budowy. 
 
           Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do  
czasu zakończenia budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi  
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

 
Księga obmiaru. 

 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego  
postępu kaŜdego z elementów wykonywania robót. 
Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w  
jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi  
Obmiarów. 

 
      Pozostałe dokumenty budowy. 
 Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące  

dokumenty: 
 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora, 
f) korespondencje na budowie. 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 

7. Obmiar robót. 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 

 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy 
robót. 
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 

 
8. Odbiór robót. 
 

     W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom  
odbioru, dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 

 
Odbiór robót zanikaj ących lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie  
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  
zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika  
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. 
Odbiór powinien być wykonany nie później niŜ 3 dni od daty powiadomienia InŜyniera  
o gotowości do odbioru. 
Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót InŜynier  
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 

 
Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót,  
który moŜe być wcześniej oddany do eksploatacji. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 
 Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuŜycia materiałów i  

robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona  
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia  
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których  
mowa poniŜej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  
obecności InŜyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny  
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali  
nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót nieznacznie  
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie  
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy. 

 
Dokumenty do odbioru końcowego: 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół  
odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  
dokumenty: 
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a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację 
powykonawczą, 

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 
uzupełniające lub zamienne), 

c) Recepty i ustalenia technologiczne, 
d) Dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie 

z ST, 
g) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
h) Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy roboty pod względem wyŜej wymienionego przygotowania  
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z  
uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”. 

 
 9. Podstawa płatności. 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
przedmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie materiały, 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla danej 
roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe obejmować będą robociznę wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość 
zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, wartość prac sprzętu z kosztami towarzyszącymi, koszty 
pośredni i zysk. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

 
Cena umowa moŜe być zwiększona w następujących przypadkach: 
 
a) Zamawiający lub InŜynier nie dostarcza dokumentacji projektowej w ustalonym 

terminie, 
b) Warunki terenowe są zdecydowanie bardziej skomplikowane niŜ moŜna było 

przypuszczać z informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez 
oferentów rozeznania, 

c) InŜynier zleca wykonanie robót dodatkowych, 
d) InŜynier zleca wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót a ich wynik nie 

potwierdza występowania wad, 
e) Błąd w wykonanych przez Wykonawcę pomiarach wynika z błędnych danych 

przekazanych przez InŜyniera, 
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f) Zamawiający  nie przekazuje placu budowy w oznaczonym terminie, 
g) Inni wykonawcy, władze publiczne, przedsiębiorstwa uŜyteczności publicznej nie 

działają zgodnie z wyznaczonymi terminami powodując opóźnienia lub dodatkowe 
koszty. 

 
Wszystkie dodatkowe koszty przedłoŜone przez Wykonawcę musza być zatwierdzone 
przez InŜyniera. 
Koszt robót tymczasowych i towarzyszących zawarty będzie w cenie kontraktowej. 
Roboty te nie będą rozliczane osobno. 

 
Płatności miesięczne, – zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym. 
 
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 

 
10. Przepisy związane. 
 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; 
poz.1389), 
    
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  
szczegółowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego.  
( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
(Dz.U. nr. 47; poz. 401), 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczenia w ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011), 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami, 
    
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z  
późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, 
 
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
( Dz. U. nr 19; poz.177) z późniejszymi zmianami, 
 
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
OWEOB Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 
 
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – 
montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur, ITB 1988, 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom I, 
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
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1.Wstęp. 

  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotycząca robót 
ziemnych, które zostaną wykonane podczas rozbudowy kanalizacji sanitarnej  

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 

  Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz  
  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
 

 W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
 

- wykopanie wykopu z załadunkiem urobku na środki transportu, 
- umocnienie wykopów, 
- wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca składowania, 
- dowóz kruszywa na plac budowy, 
- zasypane wykopów, 
- zagęszczenie gruntu, 
- odtworzenie trawników. 

 
 Ilość robót została szczegółowo określona w przedmiarach robót 
 
2. Materiały. 
 
     2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

      Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  
      ST „Wymagania ogólne”. 
 

     2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów. 
 
             Przy wykonywaniu robót ziemnych jedynymi materiałami, które naleŜy dostarczyć  
             są: cement do stabilizacji podłoŜa oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu.  
             Cement i jego ilość przypadająca na 1m 3 gruntu musi odpowiadać wymogom  
             projektu natomiast charakterystyka kruszywa do stabilizacji ma być zgodna z  
             dokumentacją projektową. Do wykonywania podkładu naleŜy stosować pospółki  
             Ŝwirowo-piaskowej. Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z  
             tego wykopu,  nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń organicznych i budowlanych.. 
             Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzie stalowe, których rodzaj i  
             typ określa dokumentacja projektowa. Konstrukcja ścianek szczelnych winna być  
             taką, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody i obsuwaniem się gruntu i  
             musi spełniać wymagania załoŜone w projekcie. 
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3. Sprzęt. 
 
    3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
    3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
            Do robót ziemnych naleŜy uŜyć sprzętu zmechanizowanego, a zwłaszcza koparek  
            podsiębiernych. Przy zakładaniu urobku z tymczasowego składowiska zalecane jest  
            uŜycie ładowarki. Do wywozu urobku stosować samochody samowyładowcze. 
            Do zagęszczania naleŜy uŜyć zagęszczarek wibracyjnych, których parametry 
            muszą być dopasowane do grubości zagęszczanych warstw, a więc przy  
            zagęszczaniu cieńszymi warstwami (nie więcej niŜ 0,3-0,4 m) wystarczą zagęszczarki  
            płytowe, a przy większych grubościach (pond 0,6 m) konieczne są zagęszczarki  
            kroczące lub sprzęt równorzędny pod względem głębokości zagęszczania. Zasypka  
            ma być prowadzona warstwami o grubości nie większej 0,3 m przy zagęszczaniu  
            mechanicznym i 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym. 
            Po zagęszczeniu gruntu naleŜy przedstawić protokoły zagęszczenia gruntu. 
 
 
4. Transport. 
 
    4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
           Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
    4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu. 
 
           Transport urobku z wykopów do miejsca odkładu i później z odkładu do wykopu  
            naleŜy prowadzić zgodnie z przyjętą technologią robót ziemnych zmechanizowanych  

Do wywozu gruntu na odkład naleŜy uŜyć samowyładowczych samochodów 
cięŜarowych o ładowności i wysokości dopasowanej do wielkości koparki (zalecane są 
wywrotki kilkunastotonowe).Składowanie i transport urobku przeznaczonego do 
późniejszego zasypywania wykopów naleŜy przeprowadzić w miejscu wskazanym przez 
InŜyniera. Transport kruszyw do wymiany gruntu naleŜy prowadzić analogiczny  

            sposób, jak urobku z wykopów, z tym Ŝe istotna jest dbałość o wykluczenie jego  
            mieszania się z innymi gruntami składowanymi na budowie, a zwłaszcza ziemią  
            roślinną oraz wydobytym gruntem nasypowym. 
 
 
5. Wykonanie robót. 
 
     5.1. Ogóle zasady wykonania robót. 
 
            Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     5.2. Szczególne zasady wykonania robót. 
 
            Roboty przygotowawcze. 
 Projektowana os przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z  
 uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem  
 ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy naleŜy wyznaczyć za pomocą  
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 drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić  
 na kaŜdym załamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy  
 co utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak  
 aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

W terenie zbudowanym repery robocze naleŜy osadzić w ścianach budynków w postaci  
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci  
państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenie odwadniające  
(ile zachodzi taka konieczność), zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi,  
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające naleŜy kontrolować i  
konserwować przez cały czas trwania robót. 
 
 
Roboty ziemne. 
Na odcinkach, na których wg badań gruntu oraz w trakcie wykonawstwa 
zaobserwowana będzie woda gruntowa, niezbędne będzie odwodnienie za pomocą 
instalacji igłofiltrowej. Dotyczy to odcinków posadowionych w gruncie piaszczystym 
(czas pompowania określony moŜe być wyłącznie kosztorysem powykonawczym po 
uprzednim potwierdzeniu InŜyniera) a w gruntach gdzie na dnie wykopu znajdują się iły, 
odwodnienie wykonać za pomocą drenów ułoŜonych w warstwie podsypki i 
odpompowanie wiody ze studzienek o średnicy 0,50 m zagłębionych 1,0 poniŜej dna 
podsypki.  
Wykopy pod kanalizację i studnie rewizyjne prowadzić naleŜy mechanicznie tylko w 
terenie nie zainwestowanym, natomiast w miejscach zbliŜeń do istniejącego uzbrojenia 
wykopy prowadzić wyłącznie ręcznie po powiadomieniu właściciela instalacji. 
Wykopy pod kanalizację wykonać jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami  
pionowymi, a pod przyłącza na terenach prywatnych posesji prowadzić naleŜy jako  
wąskoprzestrzenne i wykonywane ręcznie. 
Wykopy pod rury naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu i prowadzić w górę w  
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to moŜliwość grawitacyjnego  
odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych,  
prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu  
Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu, w 
odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. Przejście 
powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

 
Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o  
20 cm. 
Wykopy naleŜy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie 
wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednio przez ułoŜeniem 
podsypki. 

 
W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celowniczej 
umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole 
rzędnych dna. 
Ławy naleŜy montować nad wykopem na wysokości ca’ 1,0 m nad powierzchnią terenu. 
Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyŜujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 
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uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zabezpieczający ich 
eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwila osiągnięcia 
głębokości większej niŜ 1 m od poziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej  
co 20 cm. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 
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. 

 
Odspojenie i transport urobku. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie 
nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku naleŜy złoŜyć w miejsca wybrane przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez InŜyniera. 

 
Obudowa ścian i rozbiórka obudowy. 
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w 
polskiej normiePN-90/M-47850.  

 
Wykonawca robót przedstawi do akceptacji InŜyniera projekt proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo pracy i 
ochronę wykonywanych robót. 
Nie moŜna usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, 
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu 
zagęszczonego (obniŜy się stopień zagęszczenia gruntu). 
NaleŜy, zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę 
wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu. 

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

 
- powierzchniowa, 
- drenaŜu poziomego, 
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

 
Dla kanałów w gruntach nawodnionych na dnie wykopu naleŜy ułoŜyć warstwę 
filtracyjną z tłucznia lub Ŝwiru grubości 15 cm. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie 
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu 
co ca’ 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie 
grawitacyjnie do odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej 
naleŜy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za 
pomocą wpłukiwanej rury obsadowej o średnicy 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt 
po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru 
naleŜy przeprowadzić próbe pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy 
przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki 
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filtracyjnej. Zakresy robót odwadniających naleŜy dostosować do rzeczywistych 
warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót.  

 
PodłoŜe wzmocnione (sztuczne). 
PodłoŜe wzmocnione naleŜy wykonywać jako: 
- podłoŜe piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe 

naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych, 
- podłoŜe Ŝwirowo – piaskowe 
 
przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy itp.) o małej 
grubości po ich usunięciu; przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót 
odwadniających); w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe 
naturalne dla przewodów; jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach 
zbitych i skalistych. 

 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić, co najmniej 0,15 m. 
Wzmocnienie podłoŜa na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 
kawałków drewno, kamieni lub gruzu. 
PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedna czwarta 
swojej powierzchni. 
Dopuszczalne jest odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego 
od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 
dla przewodów 10 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno być większe niŜ 10 %. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidywanych w 
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie ± 1 cm. 
Badania podłoŜa umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 

 
Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
połoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
powinna wynosić, co najmniej 0,3 m dla rur.  
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na 
złączach, 
Etap II – po próbie szczelności 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 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 s

 zczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, Ŝeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypkę naleŜy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
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Zasypanie wykopu powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeŜeli 
spełnia powyŜsze wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i 
ewentualna rozbiórka odeskowań i rozpór ścian. 
 
Odtworzenie trawników przez darniowanie. 

 W miejscach wskazanych przez InŜyniera naleŜy odtworzyć trawniki poprzez pełne 
 darniowanie. Darń w miarę moŜliwości naleŜy pozyskiwać w czasie usuwania  
 warstwy humusu. Po rozścieleniu darni, naleŜy nawozić i pielęgnować przez okres  
 realizacji zadania. 
 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
 
     6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
            Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     6.2. Szczególne zasady kontroli jakości. 
 
             Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i  
             dokładność wykonania. Dokładność wykonania wykopów ma być zgodna z  
             wymogami normy PN-B-06050. Kontrola wykonania robót musi dotyczyć rzędnych  
             dna wykopu, które nie mogą odbiegać od wielkości projektowanych więcej niŜ o +1  
             cm i -3 cm. Pozostałe odchyłki podje norma.. 
 
 
7. Obmiar robót. 
 
    7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  
           Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
    7.2. Szczególne zasady obmiaru. 
 
            Ilość mas ziemnych oblicza się metrach sześciennych odspojonego gruntu. W  
             przypadku operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze składowisk naleŜy  
            uwzględnić odpowiednie współczynniki korygujące. Wielkość obmiaru określa się na  
            podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez  
            InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. Odbiór robót. 
 
     8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
            Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     8.2. Szczególne zasady odbioru robót. 
 
             Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  
             nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
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 9. Podstawa płatności. 
 
           Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
 10.Przepisy związane. 
 
             PN-B-06050 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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1. Wstęp.  
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotycząca robót 
związanych z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane podczas rozbudowy kanalizacji sanitarnej  
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
 

- siec kanalizacji sanitarnej, 
- przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
- rurociągi tłocznej kanalizacji sanitarnej, 
- przepompownie ścieków sieciowe PS I, PS II, PS III, PS IV, PS V,PS VI  
- przepompownie przydomowe PP 1, PP 2. 
 
Ilość robót została szczegółowo określona w przedmiarach robót 

 
2. Materiały. 
 

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST „Wymagania ogólne” 

 
 2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
 

  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci zewnętrznych wodociągowych wg  
  zasad niniejszej ST są: 
 
- rury i kształtki kanalizacyjne PVC kl. S DN=160 mm, DN=200 mm,  
- rury i kształtki ciśnieniowe PE PN6 DN=75mm, DN= 90 mm, DN=110 mm, 
- studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego DN 425 mm, 
- studzienki rewizyjne z kręgów betonowych z betonu B45 DN 1000 mm, 
- przepompownie z polimerobetonu o średnicy 1000 mm i 1500 mm, 
- pompy firmy Grundfos lub równowaŜne, 
- sudnie rozpręŜne Romold o średnicy 1000 mm 
- studnie odpowietrzające z zaworem odpowietrzającym do ścieków Hawle lub 

równowaŜne  
- włazy Ŝeliwne zamykane na klucz z logo gminy. 
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3. Sprzęt.  
 
     3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 

 
Roboty montaŜowe związane z wykonaniem sieci zewnętrznych wodociągowych 
realizowane będą przy uŜyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
 
- Ŝuraw budowlany samochodowy, 
- samochód dostawczy, 
- koparki, spycharki, 
- zagęszczarki, 
- zestawy do odwadniania wykopów, 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- zgrzewarki do rur PE 

 
4. Transport. 
 
     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

 
Transport powinien zapewniać: 
 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
 
Rury naleŜy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie naleŜy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
Rury PE, PVC zarówno w odcinkach prostych, jaki i zwojach nie mogą być rzucane i 
przeciągane po podłoŜu, lecz muszą być przenoszone. 

 
5. Wykonanie robót 
 
     5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
 
 
     5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
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 Charakterystyka inwestycji. 
 Projektowana kanalizacja podzielona została na kilka zlewni, spływających do 
 poszczególnych pompowni. 
  
 Parametry przepompowni ścieków ;- wg.opisu projektu 
  

Projektuje się kanalizacje sanitarną grawitacyjna i rurociągi tłoczne. 
Główne ciągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych  
PVC kl. S ściance litej Dz= 200 mm łączonych ze sobą za pomocą  
uszczelek gumowych. 
Do rurociągów podłączone są boczne przykanaliki o średnicach Dz=160 i 200 mm  
ze studzienkami przyłączeniowymi PP śr. 425 mm 
Na załamaniach tras, dłuŜszych odcinkach prostych oraz w miejscach części 

 przewidywanych podłączeń projektuje się studzienki rewizyjne o średnicy 1000 mm  
słuŜące takŜe do wietrzenia kanalizacji. 
Studzienki projektuje się z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu B45 W8 
średnicy 1000 mm na fundamencie betonowym z betonu B-20 z prefabrykowana częścią  
dolna z betonu B-30. 
Studnia zostanie przykryta włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego.  
Uwaga:  
Włazy Ŝeliwne zamykane na klucz z logo gminy np. Stąporków Megier lub równowaŜne  
na sieci w jezdniach 40t obciąŜenia, na chodnikach 25t obciąŜenia. 
W studzienkach naleŜy wykonać na ścianach bocznych stopnie złazowe stalowe  
powlekane tworzywem poliamidowym, zamocowane w odległościach pionowych co 0,5  
m. Przejście kanalizacji przez ściankę studni wykonać przy pomocy tulei ochronnej z  
uszczelką. Studzienki naleŜy izolować zewnętrzne 2 razy Bitizolem R+P. 
 
Układ wysokościowy i zagospodarowanie terenu nie pozwoliło na zaprojektowanie  
wyłącznie kanalizacji grawitacyjnej. Niezbędne będzie wykonanie przepompowni  
sieciowych w celu podłączenia poszczególnych ulic. 
Rurociągi tłoczne projektuje się z rur PE PN6 ciśnieniowych o średnicy od Dz= 75.90,  
110 mm. Ze względu na rodzaj materiału i typ połączeń oraz przy starannym 

 wykonaniu moŜe zostać ułoŜony jeden ciąg rurociągu tłocznego.  
Przewiduje się przepompownie wykonane z polimerobetonu. Są zbiornikami o średnicy  
wewnętrznej 1,20, 1,50, m wykonywanymi z polimerobetonu i dostarczanymi z  
wyposaŜeniem przez firmę Grundfos lub równowaŜną. 
Przepompownie są dostarczane jako gotowe zbiorniki. 
Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej przepompownie naleŜy dociąŜyć płytami  
Ŝelbetowymi. Do naleŜytego zakotwienia dna pompowni w płycie dociąŜającej naleŜy  
wykonać płyty denne z większymi odsadzkami i tak w pompowniach o średnicy 

 wewnętrznej 1,20 m wykonać dno o średnicy wewnętrznej 1,50 m, a w pompowniach o  
średnicy wewnętrznej 1,50 wykonać dno o średnicy wewnętrznej 1,80 m. 
Płyty dociąŜające naleŜy wykonać z betonu B-15 i zazbroić prętami ze stali A-I. 
Po przepompownią P-I naleŜy wykonać podkład grubości 10 cm z betonu B-10 (bez  
płyty dociąŜającej). 
Pompownie wyposaŜone są w osprzęt, szafkę sterowniczą.  
Całość sieci naleŜy układać na podsypce Ŝwirowo – piaskowej o grubości 0,15 m. 
Zasypka obok rury oraz nad nią musi być zagęszczona warstwami o miąŜszości 0,30 m,  
wskaźnik zagęszczenia nie mniej niŜ 95%. 
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MontaŜ przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych. 
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacji sanitarnej w 
zaleŜności od średnicy przewody wynoszą: 
- dla przewodu średnicy 100 mm – 2,0 %, 
- dla przewodu średnicy 150 mm – 1,5 %. 

 
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, załoŜonych w projekcie 
technicznym mogą wynosić ±10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z 
zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i 
z zasadą osiowego montaŜu elementów przewodu. 

 
Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku 
przeciwnym do przepływu ścieków. 
Przewody naleŜy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyŜej 0 ºC. 
NaleŜy pamiętać, aby przewodów nie prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody, gazu, 
centralnego ogrzewania oraz „gołymi” przewodami elektrycznymi.  
Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych od przewodów 
cieplnych powinna wynosić 0,1 m, a w przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, naleŜy 
zastosować izolacje termiczną. 
Odgałęzienia przewodów odpływowych powinny być wykonane za pomocą trójników o 
kącie rozwarcia nie większym niŜ 45º. 
 
Przejście w rurach ochronnych. 
Przy przejściu pod drogą, rowami i przepustami oraz we wszystkich miejscach 
określonych w dokumentacji, naleŜy układać rurę przewodową w rurze ochronnej, 
stabilizując za pomocą płóz z polietylenu o rozstawie co 1,0 m i uszczelniając rurę 
osłonową na końcach za pomoca opasek termokurczliwych. 

 
MontaŜ studzienek. 
Studnia powinna być wypionowana i wypoziomowana. 
Dokładność jej posadowienia naleŜy nawiązać do wymaganej dokładności ułoŜenia rur 
kanalizacyjnych, która zgodnie z PN-EN 1610 wynosi: 
- dopuszczalne odchylenie w planie (współrzędne poziome) osi ułoŜonego przewodu 

od ustalonego kierunku osi przewodu według dokumentacji , nie powinno 
przekraczać ± 1 cm. 

- dopuszczalne odchylenie w profilu (rzędne pionowe) – róŜnice rzędnych niwelety 
ułoŜonego przewodu powodujące odchylenia spadku przewodu od przewidzianego w 
dokumentacji nie powinno przekraczać ± 3 mm przy pomiarze rzędnych po wierzchu 
przewodów dopływowych i odpływowych. 

- głębokość ułoŜenia przewodu – wg dokumentacji i PN-EN 1610 oraz PN-81/B-
03020, 

 
Instalacja z rur PVC i PE. 
Połączenia kielichowe rur naleŜy wykonać przy uŜyciu uszczelki wargowej średnicy 
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. 
Rury przycinane na placu budowy, powinny być najpierw oczyszczone, a podczas cięcia 
naleŜy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. 
Do cięcia uŜywać piły o drobnych zębach, a dla zachowania kąta prostego moŜna 
korzystać ze skrzynki uciosowej. Nie naleŜy skracać i przycinać kształtek. Przycięty 
koniec naleŜy oczyścić z zadziorów, nierówności oraz usunąć krawędzie skrawające, a 
następnie zukosować przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunięciu się uszczelki z 
kielicha. 
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Bosy koniec rury naleŜy wsunąć do kielicha przy uŜyciu pasty poślizgowej i zaznaczyć 
miejsce styku „bosego” końca z kielichem. 
Następnie naleŜy „bosy” koniec rury wyjąc z kielicha na około 12 mm i tak pozostawić. 
Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji naleŜy upewnić się, czy rura pozostała na 
swoim miejscu, a tym samym czy została zachowana 12 mm szczelina w kielichu. 
Rury PE zgrzewać zgodnie z instrukcją producenta. 

 

Połączenia kołnierzowe. 
Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z  
szyjką lub z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła  
do płaszczyzny kołnierza. 
Kołnierz naleŜy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym  
powierzchnia spoiny powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w  
płaszczyźnie kołnierza tak, aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową  
powierzchnię kołnierza. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5  
mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica  
powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki do śrub. 
Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe naleŜy dokręcać parami  
równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać  
ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy śrub, nie więcej jednak niŜ 25 mm. 
W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 

• Dociągać śrubami połączeń mających po załoŜeniu uszczelki luz początkowy 
przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy 
kompensacji wydłuŜeń, pozostawiać śruby nie dokręcone, pozostawiać w 
kołnierzach śruby montaŜowe. 

• Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek 
przewodu między kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla 
przewodów: przy średnicy do 100 mm 150 mm od 125 do 200 mm 250 mm 
od 250 do 300 mm 350 mm powyŜej 30 mm 400 mm. PowyŜsze ustalenie nie 
dotyczy połączeń przewodów z rur Ŝeliwnych kołnierzowych z kształtkami 
Ŝeliwnymi kołnierzowymi. 

• Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami naleŜy stosować 
kołnierze stalowe, z uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie 
lub urządzeniu; do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa 
kołnierze przyspawane, okrągłe, do przewodów o ciśnieniu roboczym 
czynnika 1,6 - 10,0 MPa kołnierze przyspawane okrągłe z Bryjką. 

• Niedopuszczalne jest stosowanie luźnych kołnierzy na wywijanych 
obrzeŜach rur.  

• Do połączeń kołnierzowych naleŜy stosować uszczelki: 
� gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz 

przy gazach odoliwionych o temperaturze nie przekraczającej 60° C i 
o ciśnieniu do 0,6 MPa; 

� fibrowe przy gazach o temperaturze do 80° C i ciśnieniu do 1,6 MPa; 

� azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o 
temperaturze powyŜej 80° C i ciśnieniu do 1,6 MPa; 

� igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o 
temperaturze do 60° C i ciśnieniu do 0,6 MPa; 

� z blachy ołowianej przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o 
temperaturze do 180° C i ciśnieniu do 1,6 MPa. 
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Połączenia kielichowe z uszczelką. 
Połączenia realizowane przez wsunięcie bosego końca rury w kielich stanowiący 
fragment przyłączonej rury, kształtki lub innego elementu  
instalacji. W kielichu znajduje się rowek o kształcie odpowiednim do zastosowanej  
uszczelki. Ten rodzaj połączeń moŜe być stosowany zarówno w instalacjach  
pracujących pod ciśnieniem, jak teŜ do instalacji bezciśnieniowej. Oczywiście  
konstrukcja elementów (kształt i wymiary kielicha, uszczelka), w obu przypadkach  
będą róŜne. Ten rodzaj połączenia pozwala równieŜ na łączenie elementów  
wykonanych z róŜnych materiałów.  
W połączeniach tych łączone elementy mogą przemieszczać się względem siebie, aŜ  
do wysunięcia. Połączenia takie nie mogą przenosić obciąŜeń wzdłuŜnych,  
wynikających z ciśnienia wewnętrznego. ObciąŜenia takie muszą być przenoszone  
przez zewnętrzne elementy ustalające. Warunkiem poprawności wykonania  
połączenia jest dobór elementów o odpowiadających sobie wymiarach. MontaŜ  
połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca tury w kielich, z  
osadzoną uszczelką, do określonej głębokości. Do montaŜu, szczególnie większych  
średnic konieczne jest zastosowanie specjalnego oprzyrządowania pozwalającego na  
wywołanie niezbędnej do wciśnięcia siły. Jest to typowe urządzenie, oferowane w  
róŜnych rozwiązaniach, przez wielu producentów. Dopuszczalne jest e stosowanie  
środka smarującego, ułatwiającego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego  
środka przewidzianego przez producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie róŜnego  
rodzaju dźwigni, urządzeń mechanicznych, powodujących nie osiowe wprowadzanie  
bosego końca rury w kielich, a takŜe wbijanie. 

 
Połączenia zgrzewane. 
Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mogą być łączone, równieŜ z elementami 
wykonanymi z innych materiałów. MoŜliwe jest łączenie rur z PE z elementami 
wykonanych z takich materiałów jak np.: Ŝeliwo, stal, PVC.  

Podstawowe stosowane sposoby połączeń rur PE i PP wymieniono poniŜej: 
• zgrzewanie doczołowe, 

• zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych. 

Ponadto są stosowane równieŜ połączenia (szczególnie dla mniejszych średnic):  
• na złączki zaciskowe, 

• kołnierzowe (z wykorzystaniem tulei kołnierzowych), 

• zgrzewane mufowe, 

• spawane. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich  
szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. 
Szczegółowe warunki montaŜu róŜnych rodzajów złącz są podawane przez  
producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu połączeń, naleŜy  
przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, naleŜy  
uwzględnić uwagi i wymagania podane niŜej. 
W praktyce najczęściej stosuje się połączenia zgrzewane czołowo i w ostatnich latach 
równieŜ zgrzewane z zastosowaniem złącz elektrooporowych. Zgrzewanie jest 
procesem, w trakcie, którego materiał dwu łączonych powierzchni rur powinien 
przenikać się pod wpływem wysokiej temperatury i docisku, tworząc jednolitą strukturę 
w miejscu połączenia. Ten sposób jest stosowany do łączenia prostych odcinków rur i 
odcinków rur z kształtkami umoŜliwiającymi połączenia kołnierzowe. Przeprowadzenie 
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zgrzewania wymaga spełnienia szeregu warunków i zachowania właściwych 
parametrów procesu zalecanych przez danego producenta rur. Przy zgrzewaniu 
doczołowym wymaga się przede wszystkim, aby: 

• zgrzewane rury miały tę samą średnicę i te same grubości ścianek, 

• rury były ustawione współosiowo, 

• końcówki łączonych rur były dokładnie wyrównane tuŜ przed zgrzewaniem, 

• temperatura w czasie zgrzewania końców rur zawierała się w granicach 210-
220°C (PE), 

• czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był moŜliwie 
krótki ze względu na duŜą wraŜliwość na utlenianie (PE), 

• siła docisku w czasie dogrzewania była bliska zeru, 

• siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywane 
na stałym poziomie a w szczególności w temperaturze powyŜej 100°C kiedy 
zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza 
powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyśpieszania. 

Inne parametry zgrzewania takie jak: 
• siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 

• czas rozgrzewania, 

• czas dogrzewania, 

• czas zgrzewania i chłodzenia 
powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego  
naleŜy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów 
nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te  
nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego  
producenta. Przy zgrzewaniu przy uŜyciu złącz elektrooporowych naleŜy  
przestrzegać, aby powierzchnie łączone powinny być gładkie i czyste (zeskrobana  
warstwa tlenku) a kształtki z przewodem grzejnym powinny być zapakowane aŜ do  
chwili ich uŜycia. 
 
MontaŜ armatury. 
Armaturę w instalacjach technologicznych naleŜy montować w miejscach dostępnych, 
umoŜliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być 
zapewniony swobodny dostęp do pokręteł i dźwigni). 
Przed montaŜem naleŜy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach 
specjalnych (urządzenia spręŜonego powietrza, tlenu itp.) równieŜ tłuszcz, zastosowany 
jako przejściowa ochrona antykorozyjna. NaleŜy usunąć z armatury zaślepienia. Po 
oczyszczeniu naleŜy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a 
pokrętło daje się lekko obracać. 
Armaturę o masie przekraczającej 30 kg niezaleŜnie od średnicy przewodu naleŜy  
ustawiać na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciąŜenie  
przewodów. 
Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim  
połoŜeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowej  
przechodzącej przez oś przewodu. 
Armaturę zaporową naleŜy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z 
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 
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MontaŜ urządzeń. 
Urządzenia montować zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-
ruchowymi. Pompy, spręŜarki, zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe oraz silniki 
elektryczne powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, 
podającą: nazwę producenta, charakterystykę techniczną urządzenia, datę produkcji i 
numer kolejny wyrobu, brak kontroli technicznej. 
Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać  
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura  
pomiarowa powinna mieć waŜne cechy legalizacyjne. 
 
MontaŜ pomp. 
Pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW mogą być montowane bezpośrednio na rurociągu.  
Pompy z silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2 kW mogą być montowane bezpośrednio na 
rurociągu, ale rurociąg przed i za pompą naleŜy trwale umocować wzdłuŜ całego 
obwodu rury do podpory osadzonej w ścianie, stropie albo posadzce.  
Pompy z silnikami o większej mocy naleŜy montować na fundamentach lub  
wspornikach  z przekładką tłumiącą drgania, zgodnie z dokumentacją techniczną i  
wymaganiami producenta. Montując w instalacji pompę na fundamencie naleŜy  
zwrócić uwagę na to, Ŝe armaturę i rurociągi łączy się z pompą nigdy odwrotnie.  
Przy połączeniach gwintowanych naleŜy uŜyć śrubunku umoŜliwiającego wymianę  
pompy. Przy montaŜu pomp naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

• pompy bezdławicowe montować w takt sposób, aby oś wirnika była w 
połoŜeniu poziomym pompy obiegowe nie powinny być zlokalizowane w 
najniŜszych punktach instalacji; 

• silniki pomp nie mogą się znajdować poniŜej pomp; 

• skrzynki zaciskowe silników naleŜy zlokalizować tak, aby ograniczyć 
moŜliwość przenikania do nich wody z nieszczelnych połączeń instalacji 
znajdujących się nad pompami przewody elektryczne dochodzące do 
skrzynek zaciskowych naleŜy prowadzić tak, aby woda ewentualnie 
wykraplająca się na przewodzie nie mogła wpływać przez nieszczelne 
dławiki do skrzynek zaciskowych. 

Przed uruchomieniem pomp instalację naleŜy napełnić wodą i odpowietrzyć. 
Uruchomienie pompy musi odbywać się przy całkowicie otwartym zaworze na króćcu  
ssącym. Dla zmniejszenia prądu rozruchowego zaleca się dokonywać rozruchu przy  
zamkniętym zaworze tłocznym. 
Silniki pomp muszą być zabezpieczone wyłącznikami ochronnymi lub wyzwalaczami  
termicznymi. 
Wszystkie elementy regulacyjne (dławiące natęŜenie przepływu) wbudowane na  
instalacje, w których pracują pompy, powinny znajdować się na rurociągu tłocznym  
pompy. 
Po zamontowaniu naleŜy pompy sprawdzić, zwracając szczególną uwagę na  
szczelność połączeń pompy z armaturą, sprawność armatury pomiarowej i  
regulacyjnej, głośność i drgania towarzyszące pracy pompy, temperaturę pracy silnika  
pompy. 

 
Izolacja ciepłochronna. 
Izolacja musi być wykonana w taki sposób, aby pokrętłami i dźwigniami zaworów 
moŜliwe było swobodne operowanie. 
NaleŜy wykonać izolacje cieplne na rurociągach wskazanych w projekcie  
technicznym. Izolację rurociągów wykonać łupkami izolacyjnymi z wełny mineralnej. 
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Rurociągi małych średnic moŜna realizować z kształtek izolacyjnych. 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
 
   6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

 
 Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

 
    6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 

 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania zewnętrznych sieci 
wod-kan z Dokumentacja Projektową. Próby szczelności powinny być przeprowadzone 
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 oraz normy PN-73/B-10735. 

 
7. Obmiar robót. 
 
    7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
     Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.  

 
    7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z  
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w  
naturze. 

 
8. Odbiór robót. 
 
    8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
           Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 

      Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru  
jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich elementów przyłączy sanitarnych, jak 

 równieŜ całego systemu. 
 
9. Podstawa płatności. 
 
    9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
10. Przepisy związane 
 

Uwzględniono następujące normy: 
 

PN-B-12037 : 1998 – Wyroby budowlane kanalizacyjne. Cegły kanalizacyjne 
 
PN-EN 206-1 : 2003 – Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.   
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PN-B-14501 : 1990 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
PN-87/B-01060 – Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenie. 

            Terminologia. 
 
 PN-B-10725 : 1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
 

PN-EN 1610 : 2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
   

PN-M-74081 : 1998 – Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w 
instalacjach wodnych i gazowych. 
 
PN-M-74082 : 1998 – Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne do hydrantów. 
 
PN-86/B-09700 – Tablice orientacyjne do oznaczanie uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 
 
PN-EN 12201-1 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
 
PN-EN 12201-2 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 
 
PN-EN 12201-3 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.  
 
PN-EN 12201-5 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania. 
 
PN-89/M-74092 – Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie  
nominalne 1 MPa. 
 
PN-EN 476 : 2001 – Wymagania Ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
 
PN-EN 752-2 : 2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
 
PN-EN 1672 : 2001 – Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 
 
Instrukcje producentów dotyczące montaŜu i układania rur z PE. 
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   SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ST – 01.03 
 

ROBOTY DROGOWE  
 

CPV 45233200-1 
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1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotycząca robót 
drogowych, które zostaną wykonane podczas rozbudowy kanalizacji sanitarnej  

 
1.2.Zakres stosowania ST. 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót drogowych przy 
wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami obejmują: 
 
- rozbiórka nawierzchni asfaltowej, 
- rozbiórka podbudowy z kruszywa naturalnego, 
- rozbiórka krawęŜników betonowych, 
- rozbiórka chodników, 
- rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych, 
- podbudowa pomocnicza i zasadnicza, 
- nawierzchnie asfaltowe z warstwy wiąŜącej i warstwy ścieralnej, 
- krawęŜnik betonowy, 
- chodniki z płyt betonowych. 

 
Ilość robót została szczegółowo określona w przedmiarach robót 

 
2. Materiały. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST „Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót drogowych wg zasad niniejszej ST 
są: 
 
  - piasek zwykły, 
  - kostka betonowa, 
  - beton B-7,5 i B-15, 
  - krawęŜnik betonowy, 
   

 
3. Sprzęt.  
 
     3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

 
     3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 

 
Roboty naleŜy prowadzić przy uŜyciu sprzętu wykorzystywanego przy robotach 
drogowych oraz drobnego sprzętu budowlanego. 

 
4. Transport. 
 
     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

 
Transport elementów instalacji powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających  
 je przed uszkodzeniem i deformacją. Materiały dostarczone na budowę na paletach.  

 
5. Wykonanie robót 
 
     5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez  
InŜyniera poprzedniej. 

   
     5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
  
 Roboty rozbiórkowe. 

Wszystkie elementy, materiały moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 
rozebrane bez zbędnych uszkodzeń oraz składowane w sposób umoŜliwiający powtórne 
wykorzystanie. 

 
     Rozbiórka nawierzchni asfaltowej. 

Asfalt pod wykop naleŜy wyciąć na szerokość jednego metra od krawędzi wykopu. 
   

     Podbudowy. 
Podbudowę naleŜy wykonać z warstwy kruszywa łamanego gr. 20 cm jako podbudowę 
pomocniczą oraz z betonu asfaltowego jako podbudowę zasadniczą. 
Podbudowę układa się w korycie w gruncie nieprzepuszczalnym. 
Podbudowę naleŜy wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być  
układane w warstwie o jednakowej grubości. Po zagęszczeniu warstwy kruszywa  
grubego naleŜy rozłoŜyć warstwę kruszywa drobnego, w równej warstwie w celu 
zaklinowania kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy  
szczotkami tak aby ziarna kruszywa wystawały nad powierzchnie 3-6 mm. Następnie  
warstwa powinna być przywalcowana w celu dogęszczenia.  
Po wykonaniu podbudowy pomocniczej naleŜy wykonać podbudowę zasadniczą z 
betonu asfaltowego gr. 7 cm 
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     Nawierzchnia asfaltowa. 
W miejscach gdzie rozebrano nawierzchnie asfaltową naleŜy ją odtworzyć z warstwy 
wiąŜącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 
Mieszanka mineralno – bitumiczna musi być dostarczona z otoczarni gwarantującej 
właściwą jakość mieszanki. 
Jako lepiszcza uŜywać asfaltu drogowego D50. Receptura podlega zatwierdzenia przez  
InŜyniera.. 
Układanie mieszanki moŜe odbywać się jedynie przy uŜyciu mechanicznej układarki o  
wydajności skorelowanej z wydajnością otoczarki. 
Nawierzchnie zagęścić zestawem walców: ogumionym i stalowym lub mieszanym. 
 
Chodniki z płyt betonowych. 
W miejscach gdzie rozebrano chodniki z płyt betonowych naleŜy go odtworzyć. 

 Pod chodnik naleŜy wykonać koryto – podłoŜe wyprofilowane zgodnie z  
 projektowanymi spadkami podłuŜnymi i porzecznymi. 

Podsypka wykonana ze średnio lub gruboziarnistego piasku. 
Chodnik wykonać z płyt chodnikowych, ułoŜonych tak, aby górna krawędź znajdowała 
się do 2 cm powyŜej krawędzi krawęŜnika. 
Spoina na odcinkach prostych do 0,8 cm na łukach do 3 cm 
Płyty docinać sprzętem mechanicznym. 
Spoiny zamulać drobnym piaskiem wg PN-79/B-06711. 

 
     ObrzeŜa. 

Chodnik naleŜy obramować obrzeŜem betonowym wtopionym do poziomu nawierzchni. 
ObrzeŜa naleŜy ustawić na ławie z oporem wykonaną z betonu B-15. 

 
6. Kontrola jako ści robót. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
  Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
 

Kontroli podlegają: 
- badanie kruszywa do wykonania robót, 
- sprawdzenie zagęszczenia podłoŜa, 
- sprawdzenie spadków poprzecznych, 
- sprawdzenie grubości poszczególnych warstw drogi oraz ich nośności, 
- badanie właściwości chudego betonu. 
- sprawdzić czy producent kostki brukowej posiada atest wyrobu, 
- sprawdzenie szerokości i równości drogi oraz wzoru i koloru nawierzchni, 
- sprawdzenie ustawienia krawęŜników i obrzeŜy oraz ław. 

 
 
 
 
7. Obmiar robót. 
 
     7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
 Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
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     7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z  
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w  
naturze. 

 
8. Odbiór robót. 
 
     8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
           Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 
     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 

      Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru  
jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

 
9. Podstawa płatności. 
 
     9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 

10. Przepisy związane 
 

Uwzględniono następujące normy: 
 
PN-B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
 
PN-B-11113 – Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 
 
PN-B-19701 – Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 
 
BN-88/6731-08 – Cement. Transport i przechowywanie. 
 
B-77/8931-12 – Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
PN-S-06102 – Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 
 
PN-B-06250: 1998 – Beton zwykły. 
 
PN-S-96013: 1997 – Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 
badania. 
 
PN-68/8931-04 – Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni pantografem i 
łatą. 
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BN-80/6775-03/04 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe. 
 
BN-80/6775-03/01 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
 
BN-64/8845-02 – KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


