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WSTĘP 

1. Podstawa opracowania ST 

Podstawą opracowania ST są projekty budowlane i wykonawcze: 
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i ul. bocznej od ul. Polnej na dz. nr ew.: 502 i 458/1 z 

obrębu Nowa Wieś, gmina Michałowice (opracowanie: Lambda Radosław Tusiński, ul. Żółkiewskiego 8, 
05-800 Pruszków), 

- budowy sieci wodociągowej w ul. Polnej i ul. bocznej od ul. Polnej na dz. nr ew.: 502 i 458/1 z obrębu 
Nowa Wieś, gmina Michałowice (opracowanie: Lambda Radosław Tusiński, ul. Żółkiewskiego 8, 05-800 
Pruszków), 

- przebudowy przyłącza gazu na dz. nr ew. 458/1 z obrębu Nowa Wieś, gmina Michałowice (opracowanie: 
Olgaz Maciej Kowalski, ul. Żeromskiego 77 m. 18, 01-882 Warszawa). 

Inwestycja będzie realizowana przez Gminę Miasto Pruszków. 

 
2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci  wodociągowej oraz przebudowy przyłącza gazu w ul. 
Polnej i ul. bocznej od ul. Polnej na dz. nr ew.: 502 i 458/1 z obrębu Nowa Wieś na terenie gminy Michałowice. 

 
3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 
1 i 2 rozdział I. oraz rozdział III. 

 
4. Określenia podstawowe 

Aprobata Techniczna 
Dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania. 

Dziennik budowy 
Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z  

obowiązującymi przepisami,  stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 
projektantem. 

Inżynier 
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego,   o   której wyznaczeniu   

poinformowany   jest   Wykonawca),   odpowiedzialna   za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kierownik budowy 
Osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,   upoważniona  do  kierowania robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Książka obmiarów 
Akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium 
Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, i niezbędne, do przeprowadzenia wszelkich 

badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Objazd tymczasowy 
Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres 

budowy. 

Droga tymczasowa (montażowa) 
Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na 

czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
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Odpowiednia (bliska) zgodność 
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział, tolerancji nie został 

określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inżyniera 
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane 
Kompleksowa realizacja  nowego  połączenia  drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana 

parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

Przeszkoda naturalna 
Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 

dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

Przeszkoda sztuczna 
Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, 

kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

Przetargowa dokumentacja projektowa 
Część dokumentacji projektowej, która  wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót. 

Rekultywacja 
Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 

realizacji zadania budowlanego. 

Ślepy kosztorys 
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Teren budowy 
Teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w 

kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zadanie   budowlane 
Część   przedsięwzięcia   budowlanego,   stanowiąca   odrębną   całość konstrukcyjną lub technologiczną, 

zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 
robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
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II. WYMAGANIA OGÓLNE D-00.00.00 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.1. Odpowiedzialność wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera. 

 

1.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

 

1.3. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 
 

1.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian 
i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 

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 wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w 
projekcie tymczasowej organizacji ruchu, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

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

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
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 Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
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1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

  

1.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 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. 

  

1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez  Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie 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. 

  

1.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
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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1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

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

  

1.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

  

1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

  

1.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

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

 

1.15. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach. Inżynier po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 

  
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera i Centralne Laboratorium Drogowe (CLD). 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o 
eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inżyniera. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

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

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzenia inspekcji, 
Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

  

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera i 
CLD. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
Koszt użycia materiałów zamiennych będzie dostosowany przez Inżyniera, jednak nie będzie miało 

zastosowanie zwiększenie ceny jednostkowej. 

  
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, 
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zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera 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 przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 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 Inżyniera/Kierownika projektu, 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 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

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

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

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte będą na  na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez Niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, 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 umową. 
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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 i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

  

6.2. Pobieranie próbek 

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

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

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

  

6.3. Badania i pomiary 

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

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

  

6.4. Raporty z badań 

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

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

  

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między 
innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również 
zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

  

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 
1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez CLD. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
  

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne. dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inżyniera, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.7.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do książki obmiarów. 

 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera. 

 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.7.1. – 6.7.3. następujące 

dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 
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6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

  
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

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 książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera na piśmie. 

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

  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

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

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

ST. 

  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

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

  

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inżyniera. 

  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

  
8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

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

  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

  

8.3. Odbiór częściowy 

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

  

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

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

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisją przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST , 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

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

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

  

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

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

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

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy. 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

  

9.2. Warunki umowy 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

  

9.3. Organizacja ruchu na czas budowy 

Koszt organizacji ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
 zastosowanie zestawu sygnalizacji świetlnej czasowej, sterującej ruch wahadłowy na odcinkach do 

400m, 
 w miejscach wymagających poszerzeń ułożenie nawierzchni z płyt typu MON, 
 opłaty/dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usunięcie   tymczasowych   oznakowań   pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów, sygnalizacji i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

  
10. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SST 

1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01. 

1.1. Wstęp 

1.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem 

przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci  wodociągowej oraz przyłącza gazu w ul. Polnej i ul. bocznej od 
ul. Polnej na dz. nr ew.: 502 i 458/1 z obrębu Nowa Wieś na terenie gminy Michałowice i jej punktów 
wysokościowych, przeniesieniem punktów osnowy geodezyjnej, sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 

1.1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 

umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie przebiegu trasy kanalizacji deszczowej oraz położenia obiektów 
inżynierskich dla niżej wymienionych robót: 

 wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych  
(reperów roboczych założonych w terenie dowiązanych do reperów państwowych), 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów roboczych (reperów roboczych), 
 umocowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przewodu wodociągowego z naniesieniem na 

mapę zasadniczą. 
 

1.1.3. Określenia podstawowe 

Punkty główne trasy 
Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

  

1.2. Materiały 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50m. Pale drewniane umieszczone poza granica robót 
ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy powinny mieć średnicę 0,15m - 0,20m i długości 1,5m - 1,7m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05m - 0,08m i długości 
około 0,30m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5mm i długości 
0,04m - 0,05m. 

“Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 
Do stabilizowania roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót stosować pale drewniane o średnicy 

od 0,15m do 0,20m i długości 1,5m do 1,7m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodnić z Inżynierem. 
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z Instrukcjami technicznymi 

G-1 i G-2. 

  

1.3. Sprzęt 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt 
pomiarowy: 

 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

  

1.4. Transport 

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

1.5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane 
przez osoby  posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformować o tym Inżyniera. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych 
rzeczywistych zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że 
roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

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

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

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

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy.  

  

1.5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być umocowane w sposób trwały, przy użyciu pali 

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 
robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 
przekraczać 500m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy wodociągu a 
także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy 
wodociągu powinna być nie większa niż 300m. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy wodociągu i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 
wzdłuż trasy wodociągu. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

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

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

  

1.5.3. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

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

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 
być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku 
do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 1.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 

palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 

1.5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
W oparciu o poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą sieci uzbrojenia terenu, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie 
Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
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Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376. 

1.5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej 
Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicę robót wraz z odtworzeniem wysokościowym może być 

wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej 
musi być wykonane przed przystąpieniem do robót objętych Projektem. 

 

1.6. Kontrola jakości robót 

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

  

1.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie, szt. punktu osnowy geodezyjnej. 

  

1.8. Odbiór robót 

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

Odbiór inwentaryzacji na podstawie wykonanej mapy zasadniczej przez uprawnionego geodetę i 
zatwierdzonej przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. 

 

1.9. Podstawa płatności 

Cena jednostki pomiarowej - 1 km wykonania robót obejmuje: 
 przygotowanie i oznakowanie robót, 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
 wyznaczenie punktów roboczego pikietażu trasy, 
 umocowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
 odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Cena jednostkowa przeniesienia i odtworzenia osnowy geodezyjnej uwzględnia: 
 przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej III klasy poza granicę pasa robót, 
 odtworzenie wysokościowe, 
 obliczenie współrzędnych  i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej, 
 uzgodnienia z odpowiednimi władzami. 

  

1.10. Przepisy związane 

 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
 Warszawa 1979. 
 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGiK 1983. 
 Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne.  
 Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r. 
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2. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC - D-01.02.04. 

2.1. Wstęp 

2.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczące rozbiórki 

elementów dróg i ulic związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci  wodociągowej oraz przyłącza gazu 
w ul. Polnej i ul. bocznej od ul. Polnej na dz. nr ew.: 502 i 458/1 z obrębu Nowa Wieś na terenie gminy 
Michałowice. 

  

2.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 2.1.1. 

  

2.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką niżej 

wymienionych elementów dróg i ulic: 
 nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
 podbudowy z kruszywa 
 krawężników 

W zakres robót wchodzi: 
 rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową  
 wywóz gruzu. 

 

2.1.4. Określenia podstawowe 

Budowla drogowa 
Obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część 

stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Chodnik 
Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

Droga 
Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Jezdnia  
Część korony drogi przeznaczona do mchu pojazdów. 

Korona drogi 
Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi 

jezdnie. 

Konstrukcja nawierzchni 
Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Korpus drogowy 
Nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

Koryto 

Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni..  

Nawierzchnia 
Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 

gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 
 Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
 Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 
 Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
 Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
 Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcji 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

 Warstwy mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu,  
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 Warstwą odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej, 

 Warstwą odsączającą - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

Pas drogowy 
Wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią 

urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany  do  rozbudowy  
drogi  i  budowy urządzeń chroniących  ludzi  i  środowisko  przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 

Pobocze 
Część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i 

bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 

Podłoże nawierzchni 
Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Podłoże ulepszone nawierzchni 
Górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia 

ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4.  
 

2.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST pkt. 2. 
 

2.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. Typ sprzętu Wykonawca dostosuje do rodzaju 
rozbiórki. Wybrany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

  

2.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4. Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz 
materiałów i gruzu z rozbiórki. 

Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów.  
  

2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w OST pkt. 5. 

  

2.5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic obejmują usunięcie z pasa drogowego wszystkich elementów 

wymienionych w pkt. 2.1.3., zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier 

może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 
materiałów. 

Materiały z rozbiórki, nieprzewidziane do ponownego użycia, są własnością Wykonawcy i powinny zostać 
usunięte poza teren budowy na jego koszt. 

Jeżeli uzyskane z rozbiórki elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w ST lub wskazane przez Inżyniera. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 
Inżyniera. 

  

2.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie 
kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
 

2.7. Obmiar robót 

2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7. 
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2.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

 m
2
 (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni z kruszywa łamanego i gruzu. 

 

2.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8. 
 

2.9. Podstawa płatności 

2.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9. 

 

2.9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa rozebrania 1m

2
 nawierzchni z kruszywa łamanego i gruzu obejmuje: 

 roboty przygotowawcze – wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
 rozkucie i rozebranie nawierzchni, 
 ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z 

ułożeniem na poboczu, 
 załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki poza teren budowy, 
 uporządkowanie terenu rozbiórki, 
 opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko. 

  

2.10. Przepisy związane 

 PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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3. ROBOTY  ZIEMNE D-02.00.00, D-02.00.01, D-02.01.01, D-04.02.01 

3.1. Wstęp 

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych wykonywanych w 

związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci  wodociągowej oraz przyłącza gazu w ul. Polnej i ul. bocznej 
od ul. Polnej na dz. nr ew.: 502 i 458/1 z obrębu Nowa Wieś na terenie gminy Michałowice. 

 

3.1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 3.1.1. 

  

3.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują 

wykonanie wykopów dla kanalizacji deszczowej. 

  

3.1.4. Określenia podstawowe 

Budowla ziemna 
Budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca 

warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków transportowych i urządzeń na i w 
korpusie drogowym. 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu 
Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Skarpa 
Zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu dostosowanym do 

właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 

Odkład 
Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, 

a nie wykorzystanych do budowy. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
Wielkość charakteryzująca gruntu, określona wg wzoru: 

   Is = d / ds. 
w którym:  

d -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

ds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości 
Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
   U = d60 / d10 
w którym: 
 d60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
 d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu  
Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I 

 
gdzie: 

I0 - wskaźnik odkształcenia gruntu 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-
00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 

3.2. Materiały 

3.2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST pkt. 2. 
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3.2.2. Podział gruntów 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje 

tablica 3.1. Określono w niej przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie 
naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 

Tablica 3.1. 

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościowa 

w stanie 
naturalnym 

kN/m
3 

Przeciętne 
spulchnienie 

po 
odspojeniu w 

% od 
pierwotnej 
objętości

1) 

1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleżałe 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 
od 5 do 15 

2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami  grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz  piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem 
lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
 

17,7 
12,7 
10,8 

 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 
 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 
40 mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły lotne zleżałe 

18,6 
13,7 
13,7 

 
18,6 

 
17,7 

 
19,6 
17,7 
17,7 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

4 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub z iłu z gruzem, tłuczniem 
odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
 Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% 
objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 
głazami o masie do 10 kg 

18,6 
 

19,6 
 

20,6 
 

20,6 
16,7 
19,6 

 
19,6 

od 25 do 35 
 
od 25 do 35 
 
od 25 do 35 
 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
 
od 25 do 35  

5 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10+30% 
objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane 
lub w blokach ponad 50kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
 
Węgiel kamienny i brunatny 
Iły przewarstwione łupkiem 
 
Iłołupek twardy lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 
19,6 

 
20,6 
17,7 

 
17,7 
16,7 
22,6 
16,7 
22,6 
41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

od 30 do 45 
 
 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45  
od 30 do 45 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
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6 

Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy  
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 45 do 50  

7 

Lupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 
krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 

 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50  

8 

Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50  

9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie 
wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
 

25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5 

od 45 do 50 
 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50  

10 

Granit średnio i drobnoziarnisty 
 
Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
25,5 
27,4 

od 45 do 50 
 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
 

1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich 
zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 3.2. 

Tablica 3.2. 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 
Jednostki 

Grupy gruntów 

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 
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- ił warwowy 

2. 

Zawartość 
cząstek  
≤ 0,075mm 
≤ 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 

  

3.2.3. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do ich wbudowania. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 

stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie będące nadmiarem objętości robót 

ziemnych zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym 
niż wbudowanie lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

  

3.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w 
miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt 
używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inżyniera. 

  

3.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 

jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim.  

  

3.5. Wykonanie Robót 

3.5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5. 
 

3.5.2. Dokładność wykonania wykopów 
Odchylenie osi w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niż ±10cm. Różnica w stosunku do 

projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1cm i -3cm. 
 

3.5.3. Zasady prowadzenie robót 
Roboty należy realizować w granicy działek ujętych w projekcie. 
Zabezpieczenie wykopów winno gwarantować pełne bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich. 
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 robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do 
wbudowania były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od 
powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
Inżyniera. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia.  
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Wykop można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład 
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

Odspojone grunty przydatne do wbudowania powinny być bezpośrednio wbudowane do wykopu lub 
przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do wbudowania są 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i 
zagęszczenie gruntu. O ile Inżynier zezwoli na czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5m powyżej projektowanych 
rzędnych robót ziemnych. 

Kolidujące z wykopem uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć w sposób gwarantujący zarówno 
bezpieczeństwo pracowników jak i zapewniający ich eksploatację, Roboty ziemne przy skrzyżowaniach z 
istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia. 

  

3.5.4. Profilowanie podłoża 
Przygotowane w ramach robót ziemnych podłoże powinno spełniać wymagania podane w Dokumentacji 

Projektowej (spadki, pochylenia, rzędne wysokościowe).  
Podczas sprawdzania stanu podłoża naturalnego należy również oceniać rodzaj zalegającego gruntu w celu 

uściślenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic występowania różnych grup nośności 
podłoża Gi. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, błota 
lub gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to 
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić ręcznie lub 
mechanicznie lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

  

3.5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 

oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 

dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 3.3. 

Tablica 3.3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa wykopu 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg 
ekspresowych 

Innych dróg 

Ruch ciężki i bardzo 
ciężki 

Ruch mniejszy od 
ciężkiego 

Górna warstwa o 
grubości 20cm 

1,03 1,00 1,00 

Głębokość od 20cm do 
50cm od powierzchni 
robót ziemnych 

1,00 1,00 0,97 

Głębokość od 50cm do 
200cm 

1,00 1,00 0,97 

Głębokość poniżej 200cm 0,97 0,97 0,97 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości podanych w tablicy 
3.3. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3.3. nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o 
ile nie są określone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Grubość warstwy zagęszczonej powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu 
oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Wykonawca powinien 
przeprowadzić próbne zagęszczenie gruntów w celu określenia grubości warstw i liczby przejść sprzętu 
zagęszczającego. Właściwe roboty mogą być prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wyników badań przez 
Inżyniera. 

Jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 
gdzie wartość stosunku modułu wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
PN-S-02205 Załącznik B, nie powinna być większa od 2,2. Natomiast nośność nasypu określa się modułem 
wtórnym. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 
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zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca usunie warstwę i 
wbuduje nowy materiał. 

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem 
i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

W okresie deszczowym nie wolno zostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego.   
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 

nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie wolno wbudowywać gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 

lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem 
robót należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa nie zagęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać lub układać na niej następnych warstw. 

Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 
2% jej wartości, to gruntu należy osuszyć. Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodni z Inżynierem. W 
przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku 
próbnym. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 2% jej wartości, to 
wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 

  

3.5.6. Odwodnienie pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać czynności, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
odwieziony grunt. 

Odprowadzanie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

3.5.7. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie 
robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i poprzeczny umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

3.5.8. Zasypka wykopów 

Warstwa ochronna zasypki 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodów nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i termicznej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić co najmniej 0,50m. Materiałem 
zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 
drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiałem sypkim. 

Pozostawienie w wykopie obudowy 
W razie niemożliwości wydobycia obudowy wykopu można ją pozostawić w gruncie. Fakt pozostawienia 

ścianek powinien zostać wpisany do Dziennika Budowy, a obrys ich wrysowany na profilu podłużnym z 
podaniem wymiarów i lokalizacji. 

Zasypka Przewodu 
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu 

zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić 
co najmniej 1. 

Zasypka przewodu pod ulepszoną nawierzchnię drogi 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu równego co najmniej 1 należy zastąpić górną warstwę zasypki 
wzmocnioną podbudową drogi. 
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Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki 
Zagęszczenie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być zagęszczona do 

wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie powinna być większa niż: 
 0,15m przy zagęszczaniu ręcznym 
 0,30m przy zagęszczaniu mechanicznym 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowanie optymalnej wilgotności gruntu, określonej w 
PN-86/B-02480. Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić co najmniej 80% 
jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 
 

3.5.9. Podsypka rurociągu 
Do podsypki rurociągu należy stosować piaski spełniające wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
Jeżeli zachodzi potrzeba okresowego składowania kruszywa na podsypkę, to Wykonawca robót powinien 

zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w 
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy podsypki o 
grubości powyżej 20cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podsypki należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481.  
 

3.6. Kontrola jakości Robót 

3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST pkt. 6. 

 

3.6.2. Założenia ogólne    
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać 

kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą ST i PZJ. 
Zakres i częstotliwość badań powinna być w uzgodnieniu z Inżynierem i dostosowana do wielkości robót.  

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 
 dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
 dziennika Budowy, 
 protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

3.6.3. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
 zapewnienie stateczności skarp, 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych, 
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
 obudowę wykopów, 
 zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
 zejścia do wykopów, 
 podłoże, 
 ściankę szczelną. 

Kontrolę robót ziemnych należy wykonywać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-92/B-10735. 
 

3.6.4. Kontrola wykonania podsypki 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 

+1cm i -2cm. 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1cm i -2cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w więcej niż jednej warstwie, należy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie jej na głębokość co najmniej 10cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
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właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich 
wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. 

  

3.7. Obmiar robót 

3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7. 

3.7.2. Jednostka obmiarowa    
Jednostką obmiarową robót związanych z robotami ziemnymi jest m

3
 (metr sześcienny) wykopu. Obliczenia 

oparte na przekrojach poprzecznych wykopu. 

  

3.8. Odbiór robót 

3.8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 3.6. dały wyniki pozytywne. 
 

3.9. Podstawa płatności 

3.9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9. 
 

3.9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m3 wykopów w gruntach obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
 profilowanie dna wykopu, rowów i skarp, 
 zagęszczenie wykopu, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 rozplantowanie urobku na odkładzie, 
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
 rekultywację terenu. 
 

3.10. Przepisy związane 

 PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 PN-B-04493:1960 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
 PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 PN-EN 933-8 - Badanie 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-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
 PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-06714-17 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
 PN-B-11111 – Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
 PN-B-11112 – Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
 PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
 PN-68/B-06050 
 BN-83/8836-02 
 BN-72/8932-01 
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4. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ D-03.02.01 

4.1. Wstęp 

4.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z budową sieci 

kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i ul. bocznej od ul. Polnej na dz. nr ew.: 502 i 458/1 z obrębu Nowa Wieś na 
terenie gminy Michałowice. 

 

4.1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 4.1.1. 
 

4.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową sieci kanalizacji 

sanitarnej. 
 

4.1.4. Określenia podstawowe 

Kanalizacja ogólnospławna 
Sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do wspólnego odprowadzania ścieków bytowych i opadowych. 

Kanalizacja sanitarna 
Sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowych. 

Kanalizacja deszczowa 
Sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 

Kanał 
Liniowy obiekt inżynierski  przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 

Przykanalik 
Kanał służący do połączenia wpustu deszczowego lub instalacji kanalizacji sanitarnej budynku z siecią 

kanalizacji ogólnospławnej. 

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

Kolektor główny 
Kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do 

odbiornika. 

Kanał zamknięty 
Kanał, którego obwód przekroju poprzecznego jest zamknięty 

Kanał nieprzełazowy 
Kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,00m 

Kanał przełazowy 
Kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większejniż 1,00m 

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) 
Obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa 
Studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie na załamaniach spadku kanału 

oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa 
Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał 

odpływowy. 

Studzienka kaskadowa (spadowa) 
Studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytracenie nadmiru energii 

ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

Studzienka bezwłazowa (ślepa) 
Studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, spełniająca funkcję studzienki 

połączeniowej. 

Komora kanalizacyjna 
Komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli prawidłowej eksploatacji kanałów. 
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Komora połączeniowa 
Komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał 

odpływowy.  

Komora spadowa (kaskadowa) 
Komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytracenie nadmiaru energii ścieków 

spływających z wyżej położonego kanału dopływowego.  

Wylot ścieków 
Element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

Przejście syfonowe 
Jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, stalowych lub żelbetowych 

pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału 

Komora robocza 
Zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory 

roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki 
lub komory, a rzędną spocznika. 

Komin włazowy 
Szyb połączeniowy komory robocze z powierzchnią terenu, przeznaczony do zejścia obsługi do komory 

roboczej 

Płyta pokrywowa studzienki lub komory 
Element przykrywający komorę roboczą 

Spocznik 
Element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

Kineta 
Wyprofilowane koryto w dnie  studzienki kanalizacyjnej,  przeznaczone do przepływu ścieków. 

Właz kanałowy 
Element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, składający się z 

korpusu i pokrywy, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Eksfiltracja 
Przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 

Infiltracja 
Przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Materiały 

4.2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt. 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
 

4.2.2. Rury kanalizacyjne 

Rury kamionkowe 
Rury kamionkowe średnicy 200mm, zgodne z PN-B-12751 i PN-B-06751, są stosowane głównie do budowy 

przykanalików. 

Rury betonowe 
Rury betonowe ze stopką i bez stopki o średnicy od 200mm do 1000mm, zgodne z BN-83/8971-06.02. 

Rury żelbetowe kielichowe Wipro 
Rury o średnicy od 200mm do 2000mm, zgodne z BN-86/8971-0601 i BN-83/8971-06.00. 

Rury żeliwne kielichowe ciśnieniowe 
Rury żeliwne kielichowe ciśnieniowe o średnicy od 200mm do 1000mm, zgodne z PN-H-74101. 

Rury z PVC-U  
Rury z PVC-U kielichowe typu ciężkiego SN8 wg PN-74/C-89200 o średnicy od 200mm do 630mm o 

złączach uszczelnionych uszczelką gumową na wcisk. 
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Rury z PP/PE 
Rury z PP lub PE strukturalne, dwuścienne z wewnętrzną powierzchnią gładką i karbowaną zewnętrzną typu 

ciężkiego klasy SN8 łączone na złączki dwukielichowe z uszczelką gumową wg PN-EN ISO 9969, PN-EN 
13476-3. 

Rury z żywic poliestrowych 
Rury z żywic poliestrowych o średnicy od 200mm do 2700mm, łączone przy pomocy łączników 

wyposażonych w uszczelkę kauczukową. 
 

4.2.3. Studzienki kanalizacyjne 

Studnie z prefabrykatów betonowych 
Studnie kanalizacyjne o średnicy wewnętrznej Ø1200mm i Ø1500mm, wykonane z elementów 

prefabrykowanych betonowych lub żelbetowych z felcem łączonych na uszczelki gumowe według normy PN-EN 
1917:2002, z betonu min. C35/45, wodoszczelnego W8. Dennice studni muszą być wykonane jako elementy 
monolityczne. Nie dopuszcza się wykonania studni z kręgów betonowych i z elementów bez felca oraz łączenia 
prefabrykatów betonowych w inny sposób niż na uszczelkę gumową. 

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PP/PE/PVC 
Dobór elementów studzienek uzależniony jest od wybranego typu studzienek. 
Pod dno studzienek należy wykonać zagęszczone podłoże z piasku o grubości 20cm. Studzienki zbudowane 

są z : 
 części przepływowej zawierającej kinetę przepływową 
 rury wznoszącej gładkiej/karbowanej Ø≥400mm 
 zwieńczenia studzienki z betonowym pierścieniem odciążającym, rurą teleskopową z PVC-U 

wraz z uszczelką oraz włazem żeliwnym D400kN. 

Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako typu ciężkiego klasy D400kN odpowiadające wymaganiom PN-EN 

124:2000 umieszczane w korpusie drogi, 

Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-64/H-74086. 

Przejścia szczelne rurociągów 
Przejścia rurociągów przez betonowe ściany szczelne przy użyciu tulei systemowych do przejść szczelnych 

montowanych podczas produkcji prefabrykatów lub przy zastosowaniu uszczelek klinowych z SBR lub EPDM o 
twardości 40 IRHD zgodnie z normą PN-EN 681:2002.  

Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-64/H-74086. 
 

4.2.4. Beton hydrotechniczny 
Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotów powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-

62/6738-07. 
 

4.2.5. Beton zwykły 
Beton zwykły służy do wykonania ławy lub otuliny kanału powinien odpowiadać PN-88/B-06250. 
 

4.2.6. Zaprawy budowlane zwykłe 
Zaprawy służą do połączenia elementów prefabrykowanych, powinny odpowiadać PN-90/B-14501. 
 

4.2.7. Woda 
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
 

4.2.8. Piasek do zapraw 
Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-79/B-06711. 
 

4.2.9. Kruszywo mineralne 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712. 
 

4.2.10. Cement portlandzki 25 lub 35 
Cement portlandzki powinien odpowiadać PN-88/B-30000. 
 

4.2.11. Igłofiltry 
Filtry igłowe o średnicy 50mm i długości ok. 5,0m. 
 

4.2.12. Piasek na podsypkę i obsypkę rur 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 
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4.2.13. Materiały izolacyjne 

Kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne 
Kity powinny odpowiadać BN-85/6753-02  

Lepik asfaltowy 
Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. 

Papa izolacyjna 
Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415. 
 

4.2.14. Składowanie materiałów na placu budowy 
Powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 
Elementy   prefabrykowane   mogą   być    składowane   poziomo   lub    pionowo,   jedno    lub 

wielowarstwowo. 
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, 

zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem z 
ułożeniem równolegle przy stykających się wzajemnie kielichach. W przypadku pionowego składowania rur 
betonowych ilość warstw nie może przekroczyć 2. Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do 
wysokości 1,80m. Przy pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu 
rur. 

Rury PYC-U należy składować pod zadaszeniem. Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo. 
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie           
 zamkniętym. 
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 
Zaleca się sposób  składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów. 
 

4.2.15. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokółami odbioru technicznego. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inżyniera robót. 

 

4.3. Sprzęt 

4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3.  
Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt: 

 piłę do cięcia asfaltu i betonu, piłę mechaniczną do cięcia drzew, 
 koparki, 
 spycharki, 
 sprzęt do zagęszczania gruntu, ubijaki i zagęszczarki mechaniczne, 
 samochody samowyładowcze. 

Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt: 
 wciągarkę ręczną, 
 wciągarkę mechaniczną, 
 samochód skrzyniowy, 
 samochód samowyładowczy, 
 betoniarki, 
 żurawie. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

 

4.4. Transport 

4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

 samochód skrzyniowy, 
 samochód samowyładowczy, 
 samochód dostawczy. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej. 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem klinów pod 
skrajne rury. 
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Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej 
niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w 
miejscach stykania się wyrobów. 

Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla usztywnienia 
przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia, 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Włazy kanałowe należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przemieszczeniem. Włazy typu ciężkiego 
typ D mogą być przewożone luzem. 

Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. 

Przy przewożeniu rur PVC, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych 
ostrych krawędzi. Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30°C. 

 

4.5. Wykonanie robót 

4.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5. 
 

4.5.2. Prace wstępne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. W granicach 
terenu budowy kanału Wykonawca założy stały punkt niwelacyjny o rzędnej podanej w dokumentacji tzw. reper 
roboczy. 

 

4.5.3. Roboty przygotowawcze 
Podstawę wytyczenia trasy kanału sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 
Wytyczenie w terenie osi kanału w odniesieniu do projektowanej obwodnicy, z zaznaczeniem 

usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po 
wbiciu kołków osiowych  należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia 
odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie przez służby 
geodezyjne Wykonawcy. 

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z 
rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 

W   miejscach,   gdzie   może   zachodzić   niebezpieczeństwo   wypadków,   budowę   należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

Usunięcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową przy przekroczeniach pod istniejącymi drogami  
lokalnymi.  Zdjęty  materiał  należy złożyć  oddzielnie  w  sposób  zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z 
wykopu ziemią, z przeznaczeniem do odwozu na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

 

4.5.4. Odwodnienie wykopów 
Obniżenie zwierciadła wody gruntowej należy wykonać poprzez zastosowanie filtrów igłowych. Filtr wbija się 

do gruntu stosując jednocześnie jego wpłukiwanie. Pompowanie należy prowadzić do czasu obniżenia wody 
poniżej posadowienia kanalizacji. Ilość godzin pompowania wynosi 180+100 na odcinek 50m rurociągu. Wodę 
należy odpompować poza teren budowy do najbliższego rowu melioracyjnego. Rzeczywistą ilość godzin 
odpompowania ustali Inżynier. 
 

4.5.5. Demontaż istniejącego uzbrojenia 
Wykonawca ma obowiązek demontażu istniejącego uzbrojenia w taki sposób, aby nie zostało ono 

zniszczone. W przypadku niemożności zdemontowania elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca 
powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W 
szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy konstrukcji bez ich demontażu (np. 
fundamenty) o ile uzyska na to zgodę Inżyniera. Wszelkie wykopy związane z demontażem uzbrojenia 
wodociągowego powinny być zasypane gruntem zagęszczanym warstwami co 20cm i wyrównane do poziomu 
istniejącego terenu. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu wszystkich 
materiałów pochodzących z demontażu do wskazanego przez niego miejsca. 

 

4.5.6. Roboty montażowe 
Technologia  budowy  kanału  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  i   spadków  zgodnie   z Dokumentacją 

Projektową. Budowę kanału należy prowadzić od odbiornika. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy 
przystąpić do układania rur. Przy układaniu kanału   należy zachować prostoliniowość osi zarówno w 
płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału 
sprawdza się pionem, a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyżem celowniczym. 

Należy codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur. 
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4.5.7. Opuszczanie rur do wykopu 
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie 

wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca się również 
stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary   i   wytrzymałość   haka   powinny   być   
dostosowane   do   wielkości   i   ciężaru   rur opuszczanych. 

  

4.5.8. Układanie rur 
Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadkukanału. 

Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, 
pionem i krzyżem celowniczym. Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza 
się pionem, a w stosunku  do linii dna projektowanego tzw.     krzyżem  celowniczym  lub łatą mierniczą i 
niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi   
odległość   płaszczyzny   wyznaczanej    przez   ławy   celowników   od   płaszczyzny projektowanego dna kanału 
i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. Najniższy  punkt  dna układanej  rury  powinien  
znajdować  się  dokładnie  na  kierunku  osi budowanego kanału. Rura powinna być ułożona wg projektowanej 
niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed 
przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść 
i wyregulować podłoże podsypką z piasku lub żwiru dobrze zagęszczonego. Niedopuszczalne jest wyrównanie 
położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. Przed zakończeniem dnia roboczego lub 
zejściem z budowy,  należy zabezpieczyć końce układanego kanału przed zamuleniem wodą opadową przez 
zatkanie wlotu do ostatniej rury np. progiem drewnianym. 

 

4.5.9. Połączenia rur kanalizacyjnych 
Połączenie rur kielichowych uszczelką gumową na wcisk. 

 

4.5.10. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych 
Lokalizacja studzienek powinna wynikać z potrzeb i ograniczeń związanych z budową i użytkowaniem 

kanału. Ponadto powinny być spełnione następujące warunki: należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki, 
zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki, studzienka nie powinna znajdować się pod 
krawężnikiem. 

Odległość zewnętrznej powierzchni ścian studzienki od krzyżujących się z kanałem elementów infrastruktury 
powinna być nie mniejsza niż 1,0m. 

 

4.5.11. Stateczność i wytrzymałość 
Studzienki kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenia dynamiczne oraz nie 

powinny być unoszone wskutek wyporu wody. 
Studzienka powinna być posadowiona na odpowiednim fundamencie. 
 

4.5.12. Studzienki kanalizacyjne z elementów betonowych i żelbetowych 
Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się : 

 beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniającymi, 
 kręgi żelbetowe o średnicy 1200mm wg BN-86/8971-08. 

Studzienki należy wykonać o konstrukcji monolitycznej - prefabrykowanej. W przypadku zmiany średnicy 
kanału kineta powinna stanowić przejście z jednego przekroju w drugi. Spadek spocznika kinety powinien 
wynosić 5%. Na tak wykonaną dolną część studzienki należy ułożyć kręgi żelbetowe, pierścień odciążający, płytę 
przykrywową i właz kanałowy. Ilość kręgów jest uzależniona od głębokości studzienki Styki kręgów i płyty 
nakrywowej należy wypełnić zaprawą cementową kl.80. Osadzenie włazów i stopni włazowych należy wykonać 
również na zaprawie cementowej klasy 80. Odstęp stopni włazowych co 30cm. 

Przejście rur PVC przez ściany studzienek należy wykonać jako szczelne z zastosowaniem specjalnych 
uszczelek lub tulei systemowych.  

Zewnętrzne ściany studzienek należy zaizolować 2 x lepikiem lub izoplastem "R" w gruntach suchych a w 
nawodnionych izoplastem "B" lub 2 x papa na lepiku. 

Włazy kanałowe powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 600mm. Włazy należy usytuować nad stopniami 
złazowymi, w odległości 0,10m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek. Studzienki usytuowane w drogach 
lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne powinny być wyposażone we właz typu ciężkiego 
wg PN-H-74051-2:1994 [D400], Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej  powinien być 
równy z nią, natomiast w trawnikach i zieleńcach powinien znajdować się co najmniej 8 cm ponad terenem. 

 

4.5.13. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 
Pod dno studzienek należy wykonać zagęszczone podłoże z piasku o grubości 20cm. Studzienki zbudowane 

są z : 
 części przepływowej zawierającej kinetę przepływową 
 rury wznoszącej gładkiej/karbowanej Ø≥400mm 
 zwieńczenia studzienki z betonowym pierścieniem odciążającym, rurą teleskopową z PVC-U 



 

38 

 

wraz z uszczelką oraz włazem żeliwnym D400kN. 
Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy wykop zasypać 

warstwami grubości 20cm piaskiem z zagęszczeniem. 
 

4.5.14. Zasyp wykopu 

Zasypanie ułożonego kanału do wysokości strefy niebezpiecznej (30cm ponad kanał) 
Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi   

warstwami grubości 10-20cm, drewnianymi ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2,5 - 3,5kg. 
Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni, oraz torfu i 

pozostałości materiałów budowlanych. 
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić styków izolacji. Niedopuszczalne jest 

zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. 
Wyżej wymienione warunki należy zastosować przy zasypie studzienek, komór i wylotów. 
Kanały z rur PVC należy obsypać piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury. 

Zasypywanie kanału do poziomu terenu 
Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm sposobem ręcznym lub 

mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest 
niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. 

Rozbiórka umocnienia ścian wykopu 
Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. Przy zwalnianiu 

rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. W miejscach zagrożonych wyjmuje się po l 
wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 

Ochrona przed korozją  
Zewnętrzne ściany studzienek rewizyjnych i połączeniowych z kręgów betonowych należy zaizolować 2 x 

lepikiem lub izoplastem "R". Elementy metalowe jak: stopnie złazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą 
podkładową cynkową oraz lakierem bitumicznym. Na odcinkach wystąpienia wody gruntowej należy ściany 
studzienek zaizolować 2 x izoplastem B lub papą na lepiku ze ścianką dociskową. 

 

4.6. Kontrola jakości robót 

4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 
 

4.6.2. Badanie materiałów 
Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie użytych 

materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej. 

 

4.6.3. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową 
 Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty. 
 Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 
 Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 
potwierdzonym przez Inżyniera. 

 Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 
 Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 

 

4.6.4. Badanie wykonania wykopów 

Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 
Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie poprzez oględziny 

zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

Sprawdzenie metod wykonania wykopów 

  Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne, porównanie z Dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem. 

Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego 
Przeprowadza się poprzez oględziny   zewnętrzne   dla    stwierdzenia,    czy   grunt    podłoża   odpowiada   

następującym wymaganiom:  
 ma naturalną wilgotność, 
 nie został podebrany, 
 jest zgodny z określonym w dokumentacji. 

Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury grut podłoża naturalnego 
Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy uzy niwelatora i łaty, z dokładnością do 1cm i 

porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 30m. 
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Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 
Sprawdzenie   wykonania   podłoża   naturalnego    przed   rozmyciem    przez   wody  i  płyn; przeprowadza 

się przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie   wykonania   zabezpieczenia   przed   dostępem   i   naporem   
wód   gruntów przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości 
zwierciadła   wody   gruntowej   od   poziomu   podłoża   naturalnego,   oraz   grubość   warstwy odsączającej z 
piasku z dokładnością do 1cm. 

Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50m. 

Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia 
Badanie przeprowadza się przez pomiar:  

 rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora,  
 wysokości przewodu w przekroju poprzecznym,  
 obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.w., a rzędną projektowanego 

terenu w danym punkcie. 
 

4.6.5. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek 

Badanie ułożenia przewodu 
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej długości i na 

szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne. 

Badanie ułożenia przewodu w planie 
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji Projektowej z 

dokładnością do 5mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanału nieprzełazowego. 

Badanie ułożenia przewodu w profilu 
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie z rzędnymi w 

Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego 
wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru 
dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Dokładność pomiaru w studzienkach do l 
mm po wierzchu do 5mm. 

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu 
Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy przeprowadzić w 

studzienkach przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz gabarytów studzienek 
wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością do 1cm. 

Badanie połączenia rur i prefabrykatów 
Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy przeprowadzić przez 

oględziny zewnętrzne. 

Badanie odbiorcze studzienek 
Badania te polegają na: 

 sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli, 
 sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
 sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
 sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
 sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości 
 krawędzi otworu, od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania 
 właściwego typu włazu, 
 sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie, 
 pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej 
 powierzchni stopni, 
 sprawdzeniu komina włazowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne, 
 sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez oględziny zewnętrzne. 

Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją 
Badanie przeprowadza się po próbach szczelności. Izolację zewnętrzną powierzchni rur i ścian studzienek 

należy opukać młotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na całej powierzchni. 
Zmierzyć wysokość położenia izolacji ponad poziomem zwierciadła wody gruntowej. 
Pomiary wykonać z dokładnością do 1cm. 

 

4.6.6. Badanie szczelności odcinka przewodu 

 

4.6.6.1. Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację 

 Prace wstępne 
Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w górnej studzience  i  

wylotowe w  dolnej   powinny  być  dokładnie  zamknięte  i  uszczelnione  oraz umocowane w sposób 
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zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby. Poziom zwierciadła wody lub ścieków, w studzience 
wyżej położonej powinien mieć rzędną co najmniej 0,5m niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary 
wewnętrzne studzienek należy pomierzyć z dokładnością do l cm, na wysokości 0,5m pod górną krawędzią 
otworu wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m

2
. Przewód o długości Ls i średnicy 

wewnętrznej dz. Dla w/w danych wylicza się Vw w m
3.
 

Napełnianie wodą i odpowietrzanie przewodu 
Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału wodą do 

wysokości 0,50m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną wysokość ponad dnem 
kanału, oznaczając jako H w m. Dokładność pomiaru do 1cm. Napełnienie wodą należy rozpocząć od niżej 
położonej studzienki, przeprowadzić powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu 
przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej wysokości H, przerywa się 
dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności w celu należytego 
nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodów z rur prefabrykowanych 
betonowych i żelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej części studzienek, oraz l godziny dla 
przewodów kamionkowych, żeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego 
odcinka i kontrole złączy. 

Pomiar ubytku wody 
Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy, należy 

uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H. Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na 
zegarku z dokładnością do 1minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z 
dokładnością do 1mm. Oba te odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności. 

W czasie przeprowadzania próby, należy przeprowadzać kontrolę złączy rur, ścian przewodu i  studzienek.  
W  przypadku  ubytku  wody należy  sukcesywnie dolewać  z  naczynia  o pojemności dostosowanej do 
dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co najmniej 1,1 Vw - dopuszczalna ilość ubytku wody. 

W chwili upływu czasu próby t, należy zaniknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu z dokładnością do 1 
min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością do 1mm. 

Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a więc 
wielkość ubytku wody Vw. 

W ten sposób należy poddać próbie cały kanał. 

Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnicę powinna spełniać niżej podane 

warunki: 
a) Dla przewodu z rur żeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić 

ubytek wody lub ścieków Vw w czasie trwania próby szczelności. Czas próby t po ustabilizowaniu się zwierciadła 
wody w studzience położonej wyżej wynosi: t = 30min. dla odcinka przewodu o długości do 50m, t = 1h dla 
odcinka przewodu o długości powyżej 50m. 

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatów żelbetowych z betonu wstępnie sprężonego lub 
przewodu  i  studzienek o  monolitycznej  konstrukcji  żelbetowej  z  betonu  wibracyjnie zagęszczonego,  
dopuszczalny  ubytek  wody lub  ścieków  VW2  nie  może  przekroczyć wielkości 0,04dm

3
 na m

2
 powierzchni 

wewnętrznej przewodu w ciągu jednej godziny próby. Czas próby   t   po ustabilizowaniu się zwierciadła wody lub 
ścieków w studzience wyżej położonej przyjmuje się co najmniej 8h. 

c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z prefabrykatów lub rur bez 
względu na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny ubytek wody lub ścieków VW3 nie powinien przekroczyć 
wielkości 0,3 dm

3
 na m

2
 powierzchni przewodu lub studzienki w ciągu jednej godziny próby. Czas trwania próby 

szczelności t nie może być krótszy niż 8h. 
d) Dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków Vw dla badanego odcinka przewodu ze 

studzienkami, należy obliczać wg wzorów: 
- dla póz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów 
Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) x t w dm

3
 

- dla póz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej 
Vw • 0,04 (Fr + Fs) . t w dm

3
 

gdzie: 
Fs - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości 
napełnienia w m

2
, 

Fr - powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku, 
t - czas trwania próby t = 8h. 

 

4.6.6.2. Badanie szczelności kanału na infiltrację  

Prace wstępne 
Na badanym odcinku przewodu o określonej długości Lp i średnicy dz pomiędzy studzienkami nie powinno 

być zamontowanych urządzeń. Wszystkie odgałęzienia powinny być dokładnie zamknięte. Należy   wykonać   
zabezpieczenia   przewodu   przed   podniesieniem   w   następstwie   wyporu, uwzględniając poziom zwierciadła 
wody gruntowej przed rozpoczęciem jego obniżania, przez częściowe lub całkowite zasypanie przewodu do 
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poziomu terenu. Wymiary wewnętrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokości 0,50m ponad 
górną krawędzią otworów wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs. 

Pomiar dopływu wody gruntowej 
Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu podczas próby szczelności na infiltrację wykonuje się w 

kolejności od końcowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem. 
Na wewnętrznej i zewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu, należy wykreślić linie 

poziome o wysokości 0,5m ponad górne krawędzie otworu wylotowego oznaczając je Hs i Hz, i zmierzyć 
wzniesienie ponad poziom kanału z dokładnością do 1cm. W  przypadku,   gdy  położenie  zwierciadła  wody  
gruntowej   ustabilizuje  się  na  wysokości wykreślonych linii z odchyleniem ± 2cm, wówczas można obliczyć Vw. 

Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych, należy wykreślić linię 
dopuszczalnego położenia zwierciadła wody gruntowej, którego przekroczenie może spowodować wypór. 

Po czasie w ciągu którego podniosło się zwierciadło wody gruntowej poniżej dopuszczalnego, lecz 
umożliwiającego działanie infiltracji wód do przewodu, przeprowadza się przegląd badanego odcinka przewodu, 
a w szczególności studzienek, czy nie występuje przenikanie wody gruntowej świadczące o uszkodzeniu 
przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia należy oznaczyć miejsce i przyczynę 
nieszczelności. 

Po usunięciu usterek i ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej należy rozpocząć pomiary mierząc 
czas z dokładnością do l min. i wysokość zwierciadła wody gruntowej ponad dnem przewodu Hz i w kinecie 
studzienek hs na górnym i dolnym końcu badanego przewodu. W czasie trwania próby szczelności, należy 
prowadzić obserwację co 30 min, i robić odczyty położenia zwierciadła wody na zewnątrz i w kinecie 
poszczególnych studzienek. 

Dokładność odczytów Hz do l cm i hs do 5mm. 
Odczyt średni Hz stanowi składnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu Vw. 
Infiltracja wód gruntowych Vp do wnętrza badanego odcinka kanału jest równa iloczynowi przepływu objętości 

V odczytanej przy napełnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i 
faktycznego czasu trwania próby t i obliczana jest ze wzoru: 

Vp = V.t (m
3
) 

z dokładnością do 0,0001m
3
. 

Odchylenie wyników pomiarów oblicza się w procentach ze stosunku Vp/Vw. 

Szczelność odcinka przewodu na infiltracje 
Infiltracja wód gruntowych do wnętrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczyć w czasie t 

godzin trwania próby szczelności, wielkości Vw dm
3
 przy zastosowaniu studzienek. 

z prefabrykatów Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) . t w dm
3
 

wykonanych monolitycznie    Vw = 0,04 (Fr + Fs) . t w dm
3
 

Czas trwania próby t = 8h. 
Dla przewodów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej odchylenie wyników pomiarów nie 
powinno przekroczyć 10%, a dla przewodów kanalizacji ściekowej nie jest dopuszczalne. 
 

4.6.7. Badanie warstwy ochronnej zasypu 
Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która dla rur betonowych 

i żelbetowych oraz PVC powinna wynosić co najmniej 0,50m. 
Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu zagęszczenia ziemi, a w 

szczególności ubicia jej z boków przewodu. 
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1m w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50,0m. 
 

4.7. Obmiar robót 

4.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 
 

4.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu 

  
4.8. Odbiór robót 

4.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5.6. dały wyniki pozytywne. 
 

4.8.2. Odbiór techniczny częściowy 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Do odbioru nie powinien być 

przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi studzienkami. Jest to odbiór poszczególnych faz 
robót  podlegających  a mianowicie:   zakryciu:   podłoża, przewodu i studzienek. 

Przedłożone dokumenty: 
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 Dokumentacja  Projektowa z  naniesionymi  na  niej   zmianami  dokonywanymi  w  trakcie 
budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne 
kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 

 Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz 
określające poziom wód gruntowych. 

 Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną. 
 Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału. 
 Dziennik Budowy. 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 

4.8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 

eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. Przedłożone 
dokumenty: 

 wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
 dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
 

4.8.4. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych ł końcowych powinny być ujęte w formie 

protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały i 
podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. 

 

4.8.5. Ocena wyników badań 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań przy 
odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 

 

4.9. Podstawa płatności 

4.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 

4.9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów kanalizacji sanitarnej. 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z   obmiarem i oceną wykonanych 
robót. 
Cena 1m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje 
Cena wykonania robot obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów, 
 demontaż istniejącej instalacji, 
 wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 
 odwodnienie wykopu, 
 przygotowanie podłoża, 
 ułożenie rur kanalizacji sanitarnej, 
 wykonanie studni kanalizacyjnych 
 wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych, 
  zasypanie wykopu, 
 odwoź nadmiaru ziemi, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 

4.10. Przepisy związane 

4.10.1. Normy  
 BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
 PN-64/H-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
 PN-EN 124 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości. 
 PN-53/B-06584 - Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach. 
 PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
 PN-87/B-010700 - Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminologia. 

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 
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 PN-85/B-01700 - Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
 BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 BN-62/8738-03 - Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
 PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-86/B-01300 - Cementy. Terminy i określenia. 
 PN-88/B-30030 - Cement. Klasyfikacja. 
 PN-88/B-30005 - Cement hutniczy. 
 PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-88/B-30000 - Cement portlandzki. 
 PN-86/B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie betonowe i żelbetowe. Nazwy i 

określenia 
 PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenia 
 PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
 BN-85/6753-02 - Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy. 
 PN-90/B-04615 - Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
 PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
 PN-74/B-24622 - Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 PN-76/B-12037 - Cegła kanalizacyjna. 
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5. BUDOWA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH - D-01.03.05 

5.1. Wstęp 

5.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci 

wodociągowej w ul. Polnej i ul. bocznej od ul. Polnej na dz. nr ew.: 502 i 458/1 z obrębu Nowa Wieś na terenie 
gminy Michałowice. 

  

5.1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 5.1.1. 
 

5.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową przewodu 

wodociągowego. 
 

5.1.4. Określenia podstawowe 

Przewód wodociągowy 
Rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 

Rura ochronna 
Rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i 

do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową ewentualnych przecieków wody. 

Komora wodociągowa 
Obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury lub na końcach rury 

ochronnej. 

Rurka sygnalizacyjna 
Przewód podłączony do jednego końca rury ochronnej służący do zasygnalizowania nieszczelności 

przewodu wodociągowego. 

Obudowa tunelowa 
Obiekt stanowiący obudowę przełazową przewodu lub kilku przewodów wodociągowych magistralnych 

pozwalający na montaż oraz obsługę rurociągów i elementów wyposażenia sieci bez naruszenia korpusu drogi. 

Wodociąg 
Zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do zaopatrywania 

ludności i przemysłu w wodę. 

Wodociąg grupowy 
Wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedną jednostkę 

osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie leżący w granicach tej jednostki osadniczej, 

Sieć wodociągowa zewnętrzna 
Układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność 

lub zakłady produkcyjne. 

Przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa 
Przewód wodociągowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych. 

Przewód wodociągowy rozdzielczy 
Przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych 

punktów czerpalnych. 

Przyłącze domowe; połączenie domowe 
Przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu 

zasilanego w wodę. 

Przewód wodociągowy tranzytowy i przesyłowy 
Przewód wodociągowy bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do transportu wody na dużą odległość i 

łączący źródło wody ze zbiornikiem początkowym lub magistralą wodociągową. 

Kompensator na sieci 
Urządzenie zabezpieczające przewód przed powstaniem nadmiernych naprężeń osiowych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Materiały 

5.2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt. 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
 

5.2.2. Rury przewodowe 
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i ustala się je z odpowiednim użytkownikiem 

sieci wodociągowej. 
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 

 rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) wg PN-74/C-89204, 
 rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03, 
 rury ciśnieniowe z polipropylenu (PP) wg BN-80/6366-08, 
 rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych (kielichowe i kołnierzowe) wg PN-84/H-74101, 

Kształtki kielichowe i kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone z zewnątrz i wewnątrz 
antykorozyjnie zgodnie z normą PN-EN 545:2010. 

 

5.2.3. Rury ochronne 
Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i odpornych 

na działanie czynników agresywnych – według projektu budowlanego i wykonawczego. 
Powierzchnie ścianek powinny być od wewnątrz i zewnątrz odpowiednio zaizolowane. 
 

5.2.4. Korpus rury ochronnej 
Do wykonania rur ochronnych należy stosować rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania wg PN-80/H-74219 malowane wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką 
bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2), 

Zakończenie rury ochronnej w zależności od kategorii drogi należy wykonać za pomocą studzienek - komór 
wodociągowych lub specjalnych uszczelnień z zastosowaniem rurki sygnalizacyjnej. Szczegółowe rozwiązanie 
według projektu budowlanego i wykonawczego. 

 

5.2.5. Uszczelnienia rur ochronnych 
Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować manszety wykonane z elastomeru EPDM, 

kauczuku NBR lub silikonu, zamykane opaskami ze stali nierdzewnej. 
 

5.2.6. Rurka sygnalizacyjna 
Do wykonania rurek sygnalizacyjnych należy stosować: 

 rury stalowe instalacyjne S-Cz-G średnicy 25mm wg PN-74/H-74200, 
 skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z wymaganiami normy PN-85/M-74081. 
 

5.2.7. Beton 
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i 

PN-88/B-06250. 
 

5.2.8. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 
 

5.2.9. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka pod studzienki, komory, rurociągi może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na 

podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02 oraz 
wymogom producenta rur. 
 

5.2.10. Armatura odcinająca 
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować zasuwy z żeliwa sferoidalnego, klinowe owalne, 

długie typu F5, kołnierzowe. 
 

5.2.11. Elementy montażowe 
Jako elementy montażowe należy stosować: 

 nasuwki żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-84/H-74101, 
 kompensatory dławnicowe kołnierzowe żeliwne wg PN-89/M-74301. 

 

5.2.12. Hydranty podziemne 
Należy stosować hydranty podziemne z żeliwa sferoidalnego o średnicy nominalnej 80mm. 
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5.2.13. Bloki oporowe 
Należy stosować: 

 bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B25 odpowiadające wymaganiom normy BN-
81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewodów o średnicach od 100mm do 400mm i ciśnieniu próbnym 
nie przekraczającym 0,98MPa, 

 bloki oporowe żelbetowe do przewodów o średnicach powyżej 400mm wykonane z betonu klasy B25 z 
zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S i 18G2 wg indywidualnej dokumentacji projektowej. 

 

5.2.14. Składowanie materiałów 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 
Ponadto: 

 rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 
podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość 
sterty rur nie powinna przekraczać: rur PCW i PE 1,5m, natomiast rur PP - 1,0m. Składowane rury nie 
powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w 
miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 

 rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem. Rury o średnicach poniżej 30mm tylko w 
wiązkach, 

 rury żeliwne i żelbetowe powinny być ułożone w stosach na przemian kielichami lub kołnierzami. 
Warstwy rur należy przedzielić listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny być grubsze od 
wystających części. 

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

Włazy, stopnie i skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających 
korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione. Włazy powinny być posegregowane wg klas. 

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

Cegła kanalizacyjna może być przechowywana na składowiskach otwartych. Wykonawca jest zobowiązany 
do składowania cegieł na składowiskach wyrównanych i utwardzonych, z odpowiednimi spadkami 
umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Składowiska powinny być oczyszczone z gruzu, błota lub 
innych zanieczyszczeń. Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, 
zapewniający łatwość przeliczenia, racjonalne wykorzystanie miejsca i zgodny z wymaganiami bhp. Cegły 
powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki ładunkowe 
mogą być ułożone jedne nad drugimi maksymalnie w 3 warstwach o łącznej wysokości nie przekraczającej 
3,0m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 

Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca wbudowania. Bloki 
oporowe  należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można składować w pozycji leżącej na 
podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki. 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed 
zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w ilości 
zapewniającej ciągłość robót. Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach 
zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
 

5.3. Sprzęt 

5.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. Wykonawca jest zobowiązany do używania 

jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na materiały w czasie montażu, 
transportu i składowania. Sprzęt używany w robotach montażowych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

5.4. Transport 

5.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4. 
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5.4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być 

ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub 
inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy 
o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz 
ładować do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną 
ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0

0
C i niższej. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 
1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na 
podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o 
grubości większej niż wystające części rur. 

 

5.4.3. Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna ( DN25) powinna być pakowana w 
skrzynie lub pojemniki. 

 

5.4.4. Transport włazów kanałowych, stopni i skrzynek ulicznych 
Włazy, stopnie i skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca 

zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą 
być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i 
układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do 
rozładunku. 

 

5.4.5. Transport cegły kanalizacyjnej 
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu samochodowego w jednej 

warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w 
jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać 
wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem 
stosowania opinek. Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien odbywać się 
mechanicznie, za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i 
wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 

 

5.4.6. Transport bloków oporowych 
Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Bloki mogą być układane w pozycji 

pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu ładunku wykorzystana była nośność środka 
transportu. Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez 
maksymalne wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu) 
materiałem odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna itp.). 

 

5.4.7. Transport mieszanki betonowej i zapraw 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują: 

 segregacji składników, 
 zmiany składu mieszanki, 
 zanieczyszczenia mieszanki, 
 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 
 oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie 

mieszanki. 
 

5.4.8. Transport kruszywa 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki 

transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 
 

5.4.9. Transport  cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport 

cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią. 
 

5.5. Wykonanie robót 

5.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5. 
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5.5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 
stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej 
następujące warunki: 

 górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegający 
teren; 

 powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 
teren przylegający do wykopu; 

 w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
 

5.5.3. Roboty ziemne 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a 

materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Wykopy należy wykonać jako otwarte 
obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich 
środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. Metody wykonywania wykopów 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się 
stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli 
deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić 
kołkami lub klamrami. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu i wynosić 0,8m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w 
miarę jego głębienia. 

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

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

 

5.5.4. Przygotowanie podłoża 
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-

piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0,05MPa podłożem jest grunt naturalny przy 
nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726. W gruntach spoistych lub 
skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z domieszką piasku grubości od 15 
do 20cm, zgodnie z PN-53/B-06584. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy 
wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. 

Dla rur żeliwnych o średnicy powyżej 400mm na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament 
betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże należy wykonać zgodnie z indywidualną 
dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inżyniera. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego 
podłoża do IS nie mniej niż 0,95. 
 

5.5.5. Roboty montażowe 

Warunki ogólne 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej 

jednak niż 0,1%. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i 

przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do 
powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 
0,4m dla rur o średnicy poniżej 1000mm i o 0,2m dla rur o średnicy 1000mm oraz powyżej. 

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 
 w strefie o hz = 0,8m, hn = 1,2m i 1,0m 
 w strefie o hz = 1,0m, hn = 1,4m i 1,2m  
 w strefie o hz = 1,2m, hn = 1,6m i 1,4m 
 w strefie o hz = 1,4m, hn = 1,8m i 1,6m. 

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się 
powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna 
być zgodna z dokumentacją. 
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Wytyczne wykonania przewodów 
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż 

całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym 
przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 
 rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy użyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie, 
 rury stalowe złączami spawanymi, 
 rury żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione sznurem konopnym surowym i smołowanym 

oraz folią aluminiową lub ołowiem. 
Połączenia rur żeliwnych kołnierzowych należy wykonywać złączami uszczelnionymi pierścieniami 

gumowymi. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt 

nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
 dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki 

ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 
 dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur 

(złączu kielichowym) przekracza 2
0
 kąta odchylenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
0
 do +30

0
C. 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być 
zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, 
odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku: 

 dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 
 dla przewodów żeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy powyżej 

200mm i kącie odchylenia większym niż 10
0
. 

Wytyczne wykonania rur ochronnych 
Przejścia przewodu pod drogami o ciężkim ruchu pojazdów, tj. o obciążeniu jezdni ruchem powyżej 10 000 

ton na dobę, liczbę pojazdów powyżej 2300 na dobę oraz przez obiekt powinny być wykonane w rurze ochronnej. 
Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym w odległości od 1m do 2m od 

podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowów odwadniających - poza nimi. 
Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowymi powinna się kończyć w studzienkach lub 

komorach (w których przewód powinien być przystosowany do demontażu). Zasuwy odcinające powinny 
znajdować się na zewnątrz studzienek. 

Pod pozostałymi drogami rurę ochronną należy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi i zaopatrzyć w 
rurkę sygnalizacyjną średnicy 25mm wprowadzoną do poziomu terenu, a jej zakończenie umieścić w skrzynce 
do zasuw. 

Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a rurą 
ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na 
zewnątrz w niekontrolowany sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. 

Wytyczne wykonania bloków oporowych 
Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami i hydrantami, a 

także na zmianach kierunku: dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, zaś dla 
przewodów żeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy powyżej 200mm i kącie 
odchylenia większym niż 10

0
. 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W 
przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem 
rodzimym zalać betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu. 

Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 
0,10m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B7,5 izolując go od przewodu 
dwoma warstwami papy. 

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu 
bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9192-04. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu 
wodociągowego. 

Armatura odcinająca 
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

 w komorze montażowej i kontrolnej obudowy tunelowej, 
 na przewodach wodociągowych przy rurach ochronnych na zewnątrz studzienek, 
 na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
 na odgałęzieniu do hydrantu, 
 w innych miejscach wskazanych przez użytkownika wodociągów. 

Hydranty nadziemne 
Hydranty należy umieszczać: 
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 w terenie zabudowanym w odległości 100m jeden od drugiego, 
 w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociągowej 

rozdzielczej, 
 w innych miejscach wskazanych przez użytkownika wodociągów. 

Elementy montażowe 
Elementy te należy stosować: 

 kompensatory dławnicowe dla montażu zasuw przy studzienkach wodociągowych, 
 nasuwki dla montażu zasuw i przewodów zlokalizowanych w gruncie oraz dla łączenia 

przebudowanych odcinków przewodów z istniejącymi. 

Izolacje 
Rury oraz elementy żeliwne i stalowe, złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie łącznikami, 

śrubowe lub uszczelnione folią aluminiową powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją. 
Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu przewodu na całym 

obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć. 
Połączenia rur żeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu powinny 

być dokładnie oczyszczone, a następnie zaizolowane. Izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 10cm poza 
połączenie z izolacją rur. Do izolacji rur należy stosować: lepiki asfaltowe odpowiadające normie PN-57/B-24625, 
asfalty przemysłowe izolacyjne PS odpowiadające normie PN-76/C-96178, welon z włókna szklanego wg BN-
87/6755-06. 

Bitumiczne powłoki na rurach należy wykonywać w oparciu o normy PN-70/M-97051 [32] oraz BN-76/0648-
76. 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 

przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, 

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

stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 

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

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

 

5.6. Kontrola jakości robót 

5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 
 

5.6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
 określenie stanu terenu, 
 ustalenie składu betonu i zapraw, 
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 ustalenie metod wykonywania wykopów, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-
10728. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm, 
 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 
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 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 
kruszywa lub betonu, 

 badanie ewentualnego drenażu, 
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
 badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe), 
 badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
 badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoża, 

sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie 
przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych 
posadowienia pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni włazowych, otworów montażowych i urządzeń 
wentylacyjnych), 

 badanie szczelności całego przewodu, 
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ± 5cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 
 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3cm, 
 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10cm, dla pozostałych przewodów 5cm, 

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm, 

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2cm, 

 dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm i  nie mogą spowodować 
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m nie powinien 
wynosić mniej niż 0,97. 

 

5.7. Obmiar robót 

5.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 
 

5.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione 

elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
 studzienki i komory wodociągowe w kompletach, 
 obudowy tunelowe: wykopy i zasypki - m

3
 (metr sześcienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m

3
 (metr 

sześcienny), izolacja - m
2
 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni). 

 

5.8. Odbiór robót 

5.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4.6. dały wyniki pozytywne. 

 
5.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
 przygotowanie podłoża, 
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 roboty montażowe wykonania rurociągów, 
 wykonanie studzienek wodociągowych, 
 wykonanie komór wodociągowych, 
 wykonanie rur ochronnych, 
 wykonanie obudowy tunelowej, 
 wykonanie izolacji, 
 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m i powinna wynosić: 
około 300m dla przewodów z rur żeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia 
wykopów oraz dla przewodów z rur stalowych i PCW, w przypadku ułożenia ich w wykopach o ścianach 
umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach nie umocnionych z rur PCV około 600m, z rur 
stalowych około 1000m. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, 
że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona 
względami techniczno-ekonomicznymi. 

Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w OST pkt 8. 
 

5.8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 

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

 badanie szczelności studzienki, 
 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]), 
 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie 

badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 

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

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

5.9. Podstawa płatności 

5.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
 
 

5.9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 

 dostawę materiałów, 
 wykonanie robót przygotowawczych, 
 wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
 przygotowanie podłoża i fundamentu, 
 wykonanie sączków, 
 ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
 wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem 

i uzbrojeniem), 
 wykonanie studzienek (komór) wodociągowych, 
 przeprowadzenie próby szczelności, 
 wykonanie izolacji rur i studzienek (komór), 
 zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 pomiary i badania. 

Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania obudowy tunelowej będącej tematem oddzielnej 
specyfikacji. 

 

5.10. Przepisy związane 

5.10.1. Normy 
 PN-87/B-01060 - Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
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 PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Klasyfikacja i określenie środowisk. 

 PN-82/B-01801 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Podstawowe zasady projektowania. 

 PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 

 PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
 PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
 PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
 PN-53/B-06584 - Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach. 
 PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-81/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-85/B-10726 - Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach górniczych. 

Wymagania i badania. 
 PN-76/B-12037 - Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-74/B-24622 - Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 PN-57/B-24625 - Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
 PN-74/C-89200 - Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
 PN-76/C-89202 - Kształtki do rur ciśnieniowych z nie plastyfikowanego polichlorku winylu. 
 PN-74/C-89204 - Rury ciśnieniowe z nie plastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania. 
 PN-58/C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
 PN-76/C-96178 - Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
 PN-81/H-74100 - Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
 PN-84/H-74101 - Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 
 PN-84/H-74102 - Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych śrubowych. 
 PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
 PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
 PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
 PN-86/H-74374 - Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
 PN-70/H-97051 - Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 
 PN-82/M-01600 - Armatura przemysłowa. Terminologia. 
 PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
 PN-84/M-74003 - Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 

1MPa. 
 PN-83/M-74024/00 - Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i 

badania. 
  PN-83/M-74024/02 - Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie 

nominalne 0,63MPa. 
 PN-83/M-74024/03 - Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie 

nominalne 1MPa. 
 PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
 PN-89/M-74091 - Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1MPa. 
 PN-89/M-74301 - Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe kołnierzowe żeliwne na 

ciśnienie nominalne 1 i 1,6MPa. 
 BN-76/0648-76 - Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 
 BN-77/5213-04 - Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 
 BN-75/5220-02 - Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
 BN-74/6366-03 - Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
 BN-74/6366-04 - Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
 BN-80/6366-08 - Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. 
 BN-77/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
 BN-62/6738-03,04,07 - Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
 BN-87/6755-06 - Welon z włókien szklanych. 
 BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. żwir i pospółka. 
 BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
 BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 BN-83/8971-06.01 - Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro”. 
 BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
 BN-86/9192-03 - Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych i żeliwnych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
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 BN-81/9192-04 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i 
wbudowania. 

 BN-81/9192-05 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
 BN-82/9192-06 - Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW układanych metodą 

bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

5.10.2.  Inne dokumenty 
 Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r. 
 Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozją 

projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r. 
Katalog budownictwa; KB 4 - 4.11.6 (1) - przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ       P1 
do P6 (marzec 1979 r.), KB 4 - 4.11.5 (5) - studzienki wodociągowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.), KB 8 - 13.7 (1) 
- przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).  
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6. BUDOWA PRZEWODÓW GAZOWYCH - D-04.01.01 

6.1. Wstęp 

6.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 

przyłącza gazu w ul. bocznej od ul. Polnej na dz. nr ew. 458/1 z obrębu Nowa Wieś na terenie gminy 
Michałowice. 

  

6.1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 6.1.1. 
 

6.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową przewodu 

gazowego. 
 

6.1.4. Określenia podstawowe 

Sieć gazowa 
Rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia odbiorcom gazu wraz ze stacjami gazowymi, 

układami pomiarowymi, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa 
gazowniczego. 

Paliwo gazowe 
Paliwo pochodzenia naturalnego, spełniające wymagania Polskich Norm. 

Gazociąg 
Rurociąg wraz z wyposażeniem, służący do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych. 

Klasa lokalizacji 
Klasyfikacja terenu według stopnia urbanizacji obszaru położonego wzdłuż gazociągu. 

Strefa kontrolowana 
Obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, w którym operator sieci gazowej podejmuje czynności w 

celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu. 

OOperator sieci gazowej 

Jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa gazowniczego posiadająca koncesję na przesyłanie i dystrybucję 
paliw gazowych siecią gazową, odpowiedzialna za ruch sieciowy. 

Skrzyżowanie 
Miejsce, w którym gazociąg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub terenowymi.  

Ciśnienie robocze 
Ciśnienie, które występuje w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych.  

Próba ciśnieniowa 
Zastosowanie ciśnienia próbnego w sieci gazowej, przy którym sieć gazowa daje gwarancję bezpiecznego 

funkcjonowania. 

Próba wytrzymałości 
Próba ciśnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sieć gazowa spełnia wymagania 

wytrzymałości mechanicznej. 

Próba szczelności 
Próba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sieć gazowa spełnia wymagania szczelności na przecieki 

paliwa gazowego. 

 

6.2. Materiały 

6.2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt. 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
 

6.2.2. Rury przewodowe 
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i ustala się je z odpowiednim użytkownikiem 

sieci gazowej. 
Materiały użyte do wykonania przyłącza gazu muszą odpowiadać normom: PN-EN 1555 1-5 Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE), ZN - G - 3150 
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„Gazociągi - rury polietylenowe - wymagania i badania", PN-EN 10208: 2000 – „Rury stalowe przewodowe 
dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań A". 

 

6.2.3. Beton 
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i 

PN-88/B-06250. 
 

6.2.4. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 
 

6.2.5. Kruszywo na podsypkę 
Jako podsypkę, obsypkę i zasypkę stosować piasek. Do zasypania wykopu użyć gruntu rodzimego pod 

warunkiem że będzie można go zagęścić w stopniu wymaganym przez zarządcę drogi. 
Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-

84/6774-02 oraz wymogom producenta rur. 
 

6.2.6. Składowanie materiałów 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 
Rury PE należy składować w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0.1 m i w odstępach l-2 m.  
Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych 

i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Zwoje rur należy układać płasko na równej powierzchni. Należy 
zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi zamknięciami. 

Nie dopuszczać do składowania rur w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia i zagniecenia. 
W miarę możliwości, rury przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczać 
do zrzucania elementów. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur - wiązek lub kręgów po podłożu. 

Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ze względu 
na zwiększoną podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych. Przy pracach 
przeładunkowych należy stosować przenośniki i dźwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiesia uniemożliwiające 
zaciskanie się lin na rurach (liny miękkie). 

Kształtki, złączki i inne materiały jak kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania powinny być składowane 
w sposób uporządkowany. Każdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem środków ostrożności jak dla rur. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, jakimi 
są rozpuszczalniki i kleje. 

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

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka gazociągu. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed 
zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w ilości 
zapewniającej ciągłość robót. Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach 
zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

 

6.3. Sprzęt 

6.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. Wykonawca jest zobowiązany do używania 

jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na materiały w czasie montażu, 
transportu i składowania. Sprzęt używany w robotach montażowych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
uzyskać akceptację Inżyniera. 

W zależności od potrzeb Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- sprzęt do zagęszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200kg 
- samochód dostawczy do 0,9t 
- samochód dostawczy do 5t 
- samochód samowyładowczy do 5t 
- samochód skrzyniowy 5-10t 
- przyczepa dłużycowa do 10t 
- zagęszczarki wibracyjne spalinowe 100m/h 
- żuraw budowlany samochodowy o nośności 4t 
- spawarka elektryczna wirująca 300A (do przewiertu) 
- zgrzewarka do rur PE 
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- samochód beczkowóz 4t (do próby szczelności) 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonawczych robót. 
 

6.4. Transport 

6.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4. 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak 

również bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić 
warunki transportu materiałów, gwarantując zachowanie ich wymaganej jakości. 

 

6.4.2. Transport rur 
Transport rur ze względu na właściwości winien być prowadzony w sposób uniemożliwiający uszkodzenie 

materiału. Może być prowadzony dowolnymi środkami transportu, jednak ze względu na specyfikację towaru 
najczęściej odbywa się transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiedniej długości), 
aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1m. 

Przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza w przedziale od -5 
do 30ºC. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać i przeciągać po podłożu. Przy transporcie rur 
niepakietowanych; w samochodzie rury powinny być układane na równym podłożu, na podkładach drewnianych 
o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rury 
i zabezpieczone przed zarysowaniem przez przełożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne 
ściany skrzyń samochodowych. Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

 

6.4.3. Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna ( DN25) powinna być pakowana w 
skrzynie lub pojemniki. 

 

6.4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują: 

 segregacji składników, 
 zmiany składu mieszanki, 
 zanieczyszczenia mieszanki, 
 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 
 oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie 

mieszanki. 
 

6.4.5. Transport kruszywa 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki 

transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 
 

6.4.6. Transport  cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport 

cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią. 
 

6.5. Wykonanie robót 

6.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5. 
 

6.5.2. Prace wstępne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową przyłącza gazowego. W granicach 
terenu budowy przyłącza Wykonawca założy stały punkt niwelacyjny o rzędnej podanej w dokumentacji tzw. 
reper roboczy. 

 

6.5.3. Roboty przygotowawcze 
Podstawę wytyczenia trasy przyłącza gazowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 
Wytyczenie w terenie osi gazociągu w odniesieniu do projektowanego i istniejącego uzbrojenia za pomocą 

wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych  należy wbić kołki - świadki 
jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi gazociągu po rozpoczęciu robót ziemnych. 
Wytyczenie trasy instalacji w terenie przez służby geodezyjne Wykonawcy. 
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Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z 
rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 

W   miejscach,   gdzie   może   zachodzić   niebezpieczeństwo   wypadków,   budowę   należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

Usunięcie nawierzchni wraz z podbudową przy przekroczeniach pod istniejącymi drogami  lokalnymi.  Zdjęty  
materiał  należy złożyć  oddzielnie  w  sposób  zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią, z 
przeznaczeniem do odwozu na miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 

66..55..44..  Roboty ziemne  
Roboty ziemne Wykonawca wykona według PN-B-10736:1999, poleceń podanych w specyfikacji technicznej 

dla całego zadania (roboty ziemne). 
Głębokość posadowienia gazociągu powinna być taka, aby była zachowana odległość pionowa od górnej 

ścianki rury do powierzchni terenu 0,8m, do powierzchni jezdni 1,0m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi 
min. 0,2m. 

Minimalna szerokość wykopów dla rur o średnicy < 63mm powinna wynosić 0,20m, a w miejscach połączeń 
wykop poszerzyć do min. 0,60m. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i części stałych. 

Minimalna szerokość wykopów dla rur o średnicy 63mm powinna wynosić 0,50m, a w miejscach połączeń 
wykop poszerzyć do min. 0,90m. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i części stałych. 

 

6.5.5. Przygotowanie podłoża 
Rury gazowe układać na podsypce z piasku grubości min. 15 cm tak, aby rura na całej długości opierała 

się o podłoże. 
 

6.5.6. Zasypywanie wykopów 
Zasypkę Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01, PN-B-10736:1999. 

Po zasypaniu pierwszej warstwy piaskiem o grubości 20 cm następne warstwy zasypywać gruntem bez grud 
i kamieni. W trakcie zasypywania nad gazociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą – na wysokości 0.40 m nad 
gazociągiem. Wzdłuż rury PE na wysokości 5 cm na gazociągiem ułożyć przewód lokalizacyjny DY 2.5 mm

2
. 

Szerokość taśmy ostrzegawczej nie mniej niż 20 cm. 
 

6.5.7. Roboty montażowe 

Układanie rur 
Przy układaniu gazociągu należy zachować minimalne odległości od obiektów terenowych zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe Dz. U. Nr 97 poz. 1055.  

Strefa kontrolowana dla gazociągów niskiego i średniego ciśnienia wynosi 1.0 m, dla gazociągów 
podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia o średnicy nominalnej do DN 150 włącznie – 4.0 m, 
gdzie linia środkowa strefy pokrywa się z osią gazociągu. Odległość pomiędzy powierzchnią zewnętrzną 
gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosić nie mniej niż 40 cm, a przy skrzyżowaniu lub 
zbliżeniu nie mniej niż 20 cm jeżeli gazociąg układany jest w pierwszej klasie lokalizacji równolegle do uzbrojenia 
podziemnego. 

Montaż rur z PE 
Rury polietylenowe o średnicy do 63 mm włącznie należy łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego 

urządzeniem posiadającym pozytywną opinię PGNiG w Krakowie. Należy pamiętać o prawidłowym doborze 
parametrów zgrzewania zgodnie z danymi producenta rur. Zgrzewanie rur może wykonywać tylko odpowiednio 
przeszkolony personel, posiadający uprawnienia nadane przez uprawnioną instytucję. 

Izolacje 
Ochronę antykorozyjną rurociągów stalowych reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 

2001r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055).  
Powłoki ochronne gazociągu stalowego powinny być poddane badaniom szczelności, przeprowadzanym 

podczas układania gazociągu. 
Izolację odcinka rury stalowej, kształtek oraz połączeń spawanych należy wykonać według zaleceń Z.G. 

taśmami polietylenowymi dopuszczonymi do stosowania w kraju. 

Próby gazociągów 
Zakres wymaganych prób gazociągów z rur stalowych i polietylenowych reguluje norma PN-92 M-34503. 

Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 

Badanie wstępne szczelności złączy gazociągów 
Badanie wstępne gazociągów z rur PE przeprowadzić pod ciśnieniem 0,10MPa. Czas trwania badania 

powinien wynosić co najmniej 1 godzinę od chwili osiągnięcia ciśnienia próby. Wykryte nieszczelności powinny 
być usunięte, a złącza ponownie zbadane. Po badaniach wstępnych i usunięciu ewentualnych usterek gazociąg 
należy poddać próbie szczelności. 
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Próba szczelności gazociągu 
Próbę szczelności należy wykonać po ułożeniu gazociągu w wykopie. Rurociąg powinien być zasypany 

z wyjątkiem następujących miejsc: 
- montażu armatury 
- połączeń kołnierzowych 
- zamknięć końcówek odcinków próbnych. 
Próbę szczelności wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0.21 MPa dla gazociągu niskoprężnego. 

Badanie wykonać komisyjnie w obecności przedstawiciela Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy gazu. Gazociąg 
można uznać jako szczelny gdy nie nastąpi spadek ciśnienia lub mieści się w granicach dopuszczalnych tj. 
0.01% na godzinę. 

Po wykonaniu próby gazociąg należy odpowietrzyć i przekazać do eksploatacji. 
Odpowietrzenie i uruchomienie gazociągu zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonane zostanie przez 

Dostawcę gazu na zlecenie Inwestora. 
Teren badania gazociągu powinien być w sposób wyraźny oznakowany za pomocą znaków i tablic 

ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odległości nie mniejszej niż 4 m. Tablice ostrzegawcze 
powinny mieć napis: Uwaga. Próba ciśnieniowa. Zagrożenie wybuchem. Wstęp wzbroniony. 

 

6.6. Kontrola jakości robót 

6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli, której celem jest sprawdzenie wykonanych 

czynności zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami poszczególnych norm. 

6.6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
 określenie stanu terenu, 
 ustalenie składu betonu i zapraw, 
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 ustalenie metod wykonywania wykopów, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić zakres i aktualność uprawnień kwalifikacyjnych pracowników 
i załączyć do dokumentacji oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową 
i inspektora nadzoru o przejęciu obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego. 

Przed rozpoczęciem robót kierownik robót i inspektor nadzoru zobowiązani są do sprawdzenia zakresu 
i aktualności uprawnień kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy rur stalowych.  

Ponadto przed rozpoczęciem robót należy dokonać sprawdzenia materiałów (kształtki stalowe, rury i 
kształtki polietylenowe, armatura) stosowanych do budowy gazociągu tj. dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie oraz zgodności stosowanych materiałów z przedłożonymi przez wykonawcę certyfikatami 
lub deklaracjami zgodności z PN lub aprobatą techniczną producenta.  

Gazociągi polietylenowe powinny być wykonane z rur PE dla mediów palnych i odpowiadać następującym 
normom: PN-EN 1555 1-5 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych, 
ZN-G-3501. Rury dostarczane do budowy gazociągów powinny posiadać certyfikat na znak „B” i być 
oznakowane tym znakiem.  

Gazociągi stalowe powinny być wykonane z rur przewodowych stalowych dla mediów palnych i odpowiadać 
normom PN-EN 10208 i PN-EN 10216.  

Rury dostarczane do budowy gazociągów powinny posiadać certyfikat na znak „B”. 

Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania sieci muszą odpowiadać wymogom dokumentacji 

projektowej i SST oraz muszą posiadać aprobatę techniczną, certyfikaty i uzyskać akceptację Inżyniera. Przed 
rozpoczęciem układania sieci Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów przedkładając do oceny 
Inżyniera próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość. 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Kontroli podlegają także urządzenia do zgrzewania elektrooporowego - winny posiadać dopuszczenie 

do stosowania przy budowie gazociągu z polietylenu na technologię elektrooporową wydane przez IGNiG. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-
10728. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm, 
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 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa lub betonu, 
 badanie ewentualnego drenażu, 
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
 badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe), 
 badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
 badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie gazowym (w tym: badanie podłoża, 

sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie 
przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych 
wysokościowych), 

 badanie szczelności całego przewodu, 
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw, 
 badanie jakości wykonanych zgrzewów, 
 sprawdzenie zabezpieczenia kształtek stalowych przed korozją. 

Zasady postępowania z wadami wykonanych robót 
Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ± 5cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 
 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3cm, 
 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10cm, dla pozostałych przewodów 5cm, 

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm, 

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2cm, 

 dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm i  nie mogą spowodować 
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m nie powinien 
wynosić mniej niż 0,97. 

 

6.7. Obmiar robót 

6.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 
 

6.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione 

elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
 armatura w kompletach, 
 wykopy i zasypki - m

3
 (metr sześcienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m

3
 (metr sześcienny), 

izolacja - m
2
 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni). 
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6.8. Odbiór robót 

6.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

6.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane 

z przebudową linii gazowych, a mianowicie: 
 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
 przygotowanie podłoża, 
 roboty montażowe wykonania rurociągów, 
 wykonanie zgrzewów rur, 
 wykonanie rur ochronnych, 
 wykonanie obudowy tunelowej, 
 próby ciśnieniowe, 
 wykonanie izolacji antykorozyjnej kształtek stalowych 
 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w OST pkt 8. 
 

6.8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

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

 badanie szczelności całego przewodu. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 

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

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

Po wykonaniu wszystkich prac należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego (w ramach Przejęcia 
Końcowego Robót) zgodnie z wymogami określonymi w SST „Wymagania ogólne". 
 

6.9. Podstawa płatności 

6.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
 

6.9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1m wykonanej i odebranej linii gazowej obejmuje: 

 dostawę materiałów, 
 wykonanie robót przygotowawczych, 
 wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
 przygotowanie podłoża i fundamentu, 
 wykonanie sączków, 
 ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
 wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem 

i uzbrojeniem), 
 przeprowadzenie próby szczelności, 
 wykonanie izolacji złączek stalowych, 
 zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 pomiary i badania, 
 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
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6.10. Przepisy związane 

6.10.1. Normy 

PN-68/B-06050  
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.  

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 

PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy. 

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

EN 10216 Rury stalowe do zastosowań ciśnieniowych  

PN-EN 10208 1999 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych 

PN-EN 1555 1-5 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. 
Polietylen (PE). 

PN-91/M-34501 
Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 
terenowymi. Wymagania. 

PN-90/M-34502 Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe. 

PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów 

PN-87/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia. 

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złącz spawanych na podstawie radiogramów. 

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

PN-67/M-74083 
Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego do instalacji wodnych 
i gazowych. 

BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 

BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-76/8976-05 Pokrycia malarskie na gazociągach ułożonych nad ziemią. 

BN-77/8976-06 
Powłoki ochronne na kształtkach, armaturze i połączeniach gazociągów ułożonych w 
ziemi. 

BN-81/8976-47 Gazociągi ułożone w ziemi. Wymagania i badania. 

  
6.10.2. Inne dokumenty 

 Dziennik Ustaw Nr 97 z dnia 11 września 2001. poz. 1055. Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
Przemysłu z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe. 

 Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych. Rozdział 4 - Pas drogowy. 

 Dziennik Urzędowy Ministra Przemysłu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 1989 r. poz. 6. Zarządzenie Nr 47 
Ministra Przemysłu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych sieci gazowych. 

 Warunki Techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociągów wykonanych z polietylenu 
– KSG w Tarnowie 2007 r. 

 Warunki dotyczące wykonania gazociągów i urządzeń gazowniczych stalowych o MOP ≤ 5 bar – prace 
spawalnicze wydane przez KSG w 2007 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez Polska 
Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej i Klimatyzacyjnej – Warszawa1994 r.  
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7. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE – D.04.04.02 

7.1. Wstęp 

7.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej 
i sieci  wodociągowej oraz przyłącza gazu w ul. Polnej i ul. bocznej od ul. Polnej na dz. nr ew.: 502 i 458/1 z 
obrębu Nowa Wieś na terenie gminy Michałowice. 

 

7.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 7.1.1.  
  

7.1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy 

zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102. Zakres robót obejmuje 

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 031,5 mm, grubości 
2x20cm pod nawierzchnie jezdni ulic i chodników.    
  

7.1.4. Określenia podstawowe 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
Warstwa zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

  

7.2. Materiały 

7.2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt. 2. 

  

7.2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 

przez Inżyniera. 

  

7.2.3. Kruszywo 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie będzie kruszywo 

łamane. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

  

7.2.4. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według wg PN-B-06714/15, powinna mieścić się pomiędzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 7.1.  

 

7.2.5. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 7.1. 
 

7.2.6. Woda  
Do zwilżania kruszywa stosuje się stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-B-32250. 
 

7.3. Sprzęt 

7.3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00. pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na materiały w czasie montażu, transportu i składowania. Sprzęt używany w robotach 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

7.4. Transport 

7.4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. pkt. 4. 
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Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. 

 

Rys. 7.1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy 
 

 

Tabela 7.1. Właściwości kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania wg 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714/15 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714/15 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, %(m/m), nie więcej niż 35 PN-B-06714/16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-04481 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg 
PN-B-04481, % 

od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do 
straty masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

 
35 
 
30 

 
PN-B-06714/42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 PN-B-06714/18 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % (m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

PN-B-06714/19 

9 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej 
niż 

1 PN-B-06714-19 

10 
Wskaźnik nośności podbudowy nie mniejszy niż (przy zagęszczeniu Is  
1,03) 

 
120 

PN-S-06102 

 

7.5. Wykonanie Robót 

7.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. pkt.5. 

  

7.5.2. Przygotowanie podłoża 
Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje 

jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad akceptowanych przez Inżyniera. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 

Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej ST. 

  

7.5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
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7.5.4. Wbudowanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie 
widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich 
właściwościach. 

  

7.5.5. Zagęszczenie mieszanki 
Podbudowę należy zagęszczać w jednej warstwie o grubości projektowanej po zagęszczeniu, odpowiednim 

sprzętem przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej 
szerokości. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosić 1,03 dla 
projektowanego odcinka. 

Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2180 MPa. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2. 

    
E

E

1

2      2,2 

7.5.6. Odcinek próbny 
Jeżeli Inżynier uzna to za konieczne to, co najmniej 10 dni przez rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona 

odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy materiału z w stanie luźnym koniecznej do osiągnięcia wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 
 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 

wykonania podbudowy na budowie. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400m

2
 do 800m

2
. Odcinek próbny powinien być 

zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inżyniera. 

  

7.5.7. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

7.6. Kontrola jakości Robót 

7.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST D-M.00.00.00. pkt. 6. 

  

7.6.2. Badania przed rozpoczęciem robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania podbudowy i wyniki tych badań przedstawić Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa. 

  

7.6.3. Badania w czasie robót 

Tablica 7.2. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 
na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca 

na jedno badanie (m
2
) 

1. Uziarnienie mieszanki   
2 600 

2. Wilgotność mieszanki  

3. Zagęszczenie warstwy  2 1000 

4. Badanie właściwości kruszywa wg tab. 7.1 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 
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7.6.4. Uziarnienie mieszanki 
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej dziennej działce 

roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. 

 

7.6.5. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17; do kontroli należy pobierać 2 próbki z każdej 

dziennej działki roboczej. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancją +10%, -20%. 

  

7.6.6. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, i nie rzadziej niż raz na 5000m

2
, lub według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 

    
E

E

1

2      2,2 

Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2  180 MPa  
Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,15MPa do 0,25MPa przy zastosowaniu 
płyty VSS o średnicy 300mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,45MPa. 
Obliczenie wyników wg wzoru: 

D
s

p
E 






4

3
  

w którym: 
E – moduł odkształcenia 

p – różnica nacisków (MPa) 

s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm) 
D – średnica płyty (mm) 

 

7.6.7. Właściwości kruszywa 
Właściwości kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w ST należy badać dla każdej 

partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane losowo w 
obecności Inżyniera. 
  

7.6.8. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Tabela 7.3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1. Szerokość podbudowy  10 razy na 1km  

2. Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20m łatą na każdym pasie 
ruchu 

3. Równość poprzeczna 10 razy na 1km 

4. Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km 

5. Rzędne wysokościowe 

na siatce o rozmiarach 10m x 10m wraz ze sprawdzeniem osi 
podłużnej i obu krawędzi 
na łukach dla pozostałych dróg: co 20m na prostych i co 10m 
na, na osi podłużnej i krawędziach 

6. Ukształtowanie osi w planie*) co 100m 

7. Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 400m

2
 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000m

2
 

8. 
Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
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7.6.9. Szerokość podbudowy 
Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach co 100m. Szerokość 

podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. 
  

7.6.10. Równość podbudowy 
Kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 100m; 

dopuszczalne nierówności pod łatą 10mm. 
Kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 100m; dopuszczalne 

odchyłki pod łatą 10mm. 
  

7.6.11. Spadki poprzeczne 
Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomnicą, co 100m.  

Dopuszczalne odchyłki spadku  0,5 %. 
  

7.6.12. Rzędne wysokościowe  

Kontrola rzędnych niwelety za pomocą instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyłki -1cm, +0cm. 
 

7.6.13. Ukształtowanie osi podbudowy 
Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie sprawdzana, co 100m oraz dodatkowo w punktach 

głównych łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 

o więcej niż  5cm. 
 

7.6.14. Nośność podbudowy 
Moduł odkształcenia wg „Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego - Załącznik” powinien być zgodny z podanym 

w tablicy 7.4. 

Ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tabeli 7.4. 
 

Tabela 7.4. Cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku 
wnoś nie 

mniejszym 
niż,   % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia IS   
nie mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30cm, MPa 

40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

120 1,03 1,10 1,20 100 180 

  

7.6.15. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w ST powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości, co najmniej 10cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm powinien to 
Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną głębokość do 
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i ponowne zagęszczenie. 

Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 

Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość 
zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach i ponownie 
zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy na koszt Wykonawcy. 

Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 

wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę. 

  

7.7. Obmiar Robót 

7.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 
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7.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości. 

  

7.8. Odbiór Robót 

7.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7.6. dały wyniki pozytywne. 
 

7.9. Podstawa płatności 

7.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
 

7.9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania 1m

2
 podbudowy uwzględnia: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie miejsca robót, 
 zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce składowania, 
 przygotowanie mieszanki,  
 wykonanie odcinka próbnego, 
 transport i rozłożenie mieszanki, 
 profilowanie, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie podbudowy, 
 badania materiałów, opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 

 

7.10. Przepisy związane 

7.10.1. Normy 
 PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
 2. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
 3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
 4. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie kształtu ziaren. 
 5. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotności.  
 6. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
 7. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
 8. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.  
 9. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
 10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
 11. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
 12.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
 13. BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 14. BN-70/8931-06 Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym 
 15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

7.10.2. Inne dokumenty 
 „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik” GDDP, 

Warszawa 1998 r. 
 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych . IBDiM 1997. 

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r..  
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8. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ D-05.03.23 

8.1. Wstęp 

8.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8cm w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej 
i sieci  wodociągowej oraz przyłącza gazu w ul. Polnej i ul. bocznej od ul. Polnej na dz. nr ew.: 502 i 458/1 z 
obrębu Nowa Wieś na terenie gminy Michałowice. 

 

8.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 8.1.1. 

 

8.1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odtworzeniem nawierzchni 

chodnika i wjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce piaskowocementowej. 

  

8.1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa 
Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa 

lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

  

8.2. Materiały 

8.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST pkt 2. 

  

8.2.2. Betonowa kostka brukowa 
Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki jednowarstwowej o grubości 8cm. Kolor kostki oraz jej 

kształt Wykonawca uzgodni z Inwestorem i  Inspektorem Nadzoru. 
Beton kostki powinien spełniać wymagania: 

 wytrzymałość na ściskanie  50MPa, 
 nasiąkliwość nie większa niż 5%, 
 mrozoodporność nie niższa niż F 150, 
 ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości  nie większa niż 4mm. 

Powierzchnie elementów powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny 
być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą: 

 dla długości i szerokości   3mm, 

 dla grubości  5mm. 
Powierzchnie boczne uważa się za płaskie względnie proste jeżeli nie występują odchylenia powyżej 2mm. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i 

policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów należy dokonywać 
zgodnie z PN-80/B-10021. 

W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć 
zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badań .  

  

8.2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy kostkami 
Należy stosować: 

 na podsypkę piaskową – piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712, 
 na podsypkę piaskowo-cementową mieszankę: cementowo-piaskową 1:4 – cement portlandzki klasy 

32,5 wg PN-B-19701 i piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712 
 dla zaprawy cementowo-piaskowej: mieszankę cementowo-piaskową 1:2 dla wypełnienia szczelin – 

cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek wg PN-B-06711.  

  

8.2.4. Woda 
Woda powinna być "odmiany 1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody powinna odpowiadać 

barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego. 
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8.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Kostki betonowe i obrzeża powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na 

podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. 
Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających go 

zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 
Cement należy przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące wg BN-88/6731-08. 

  

8.3. Sprzęt 

8.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 

  

8.3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów płytowych z 

osłona z tworzywa sztucznego, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
Do wykonywania podsypki można stosować małe spycharki, równiarki a do zagęszczania również małe 

walce statyczne i wibracyjne. 

  

8.4. Transport 

8.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4. 

 

8.4.2. Przewóz materiałów 
Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych 
długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i 
zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub palecie 
transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co najmniej co 50 sztukę. 
Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej: 

 oznaczenie (określenie) wyrobu, 
 znak wytwórni, 
 datę produkcji. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu.  
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08. 

  

8.5. Wykonanie Robót 

8.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w OST pkt 5. 
 

8.5.2. Przygotowanie podłoża 
Brukową kostkę betonową należy układać na warstwie podsypki cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Grubość podsypki po zagęszczeniu nawierzchni powinna być zgodna z projektowaną 
grubością. 

  

8.5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki 
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 

 brukową kostkę betonową należy zawsze układać na warstwie podsypki wykonanej z piasku lub 
mieszanki cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu nawierzchni powinna być jak opisano w pkt. 5 niniejszej SST; 

 dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą elementów  nie 
może przekraczać  2mm, 

 powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienki, włazy 

itp.) powinna wystawać 35mm powyżej powierzchni tych urządzeń, 
 elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia 

znajdowała się 1cm powyżej górnej powierzchni krawężnika, 
 kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu,  
 szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3mm. 
 wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości, 
 elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowato, jednak 

były nie szersze niż 9mm, 
 spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość 

elementu , 
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 ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie należy prowadzić od krawędzi niższej 
ku wyżej położonej w kierunku poprzecznym kształtek, po ubiciu należy szczeliny uzupełnić piaskiem. 

  

8.6. Kontrola jakości Robót 

8.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 
Podczas wykonywania nawierzchni z kostki betonowej Wykonawca będzie kontrolował: 

 grubość wykonanej podsypki piaskowej; 
 równość wykonanej nawierzchni, 
 ścisłość ułożonej nawierzchni, 
 dokładność ubicia nawierzchni, 
 prawidłowość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
 oczyszczenie nawierzchni, 
 zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. 

Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykonanych robót oraz na podstawie pomiarów Wykonawcy, 
ewentualnie pomiarów dodatkowych własnych, stwierdza jakość i zgodność ich wykonania z Dokumentacją 
Projektową i SST, przy czym uwzględnia następujące dopuszczalne tolerancje: 

 dla spadków poprzecznych wykonanej nawierzchni z kostki   1% 

 dla grubości warstwy podsypki piaskowej   0,5cm 
 dla równości wykonanej nawierzchni prześwit pod łatą 4m może max. wynosić 1cm, 
 ścisłość ułożonej nawierzchni, przewiązanie spoin, właściwe wypełnienie spoin. 

Oczyszczenie nawierzchni Inspektor Nadzoru ocenia wizualnie w trakcie prowadzenia robót oraz po ich 
zakończeniu. 

W przypadku stwierdzenia różnic przekraczających dopuszczalne tolerancje, Inspektor Nadzoru ma prawo 
nakazać rozbiórkę wykonanych robót i doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami. 

  

8.7. Obmiar Robót 

8.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 

  

8.7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest 1m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej zgodnie 

z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. 

  

8.8. Odbiór Robót 

8.8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania wg pkt. 8.6 dały pozytywne wyniki. 

 

8.9. Podstawa płatności 

8.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 

  

8.9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa wykonania 1m

2
 nawierzchni z kostki betonowej prasowanej obejmuje: 

 roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
 zakup i dostarczenie materiałów, 
 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grub. 3cm  
 ułożenie nawierzchni z kostki i jej ubicie, 
 wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
 oczyszczenie nawierzchni, 
 pomiary kontrolne i badania. 

  

8.10. Przepisy związane 

 PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
 BN-88/B-6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
 PN-B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw. 
 PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-B-06250 - Beton zwykły. 
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 PN-B-04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
 
 

 


