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1. WSTĘP 

1.1. Karta informacyjna 
 

Zamawiaj ący: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.   

ul. Towarowa 2D 

08-530 Dęblin 

 

Temat: 
 

Budowa hydroforni kontenerowej 

Lokalizacja: 

08-530 Dęblin 

ul. Kowalskiego 

dz. nr ewid. 635/1, 1368, 1369/1 

 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla zadania: „Budowa hydroforni kontenerowej, przy ul. Kowalskiego w Dęblinie”. 
Kod CPV wg słownika zamówień: 45231000-5:  Roboty budowlane w zakresie  budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót 
(wszystkie branże) opisanych w pkt. 1.4. 

1.4. Zakres Robót obj ętych Umow ą 
Zakres robót obejmuje wykonanie kontenera wraz z zabudową zestawu hydroforowego, budowę przyłącza 
kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych, przyłącza energetycznego,  roboty nawierzchniowe oraz 
wykonanie ogrodzenia. 

 
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 
 
Długo ść projektowanych przewodów: 
− Przyłącze wodociągowe (zasilanie)  Dn 110mm PE   L = 31,0 m 
− Przyłącze wodociągowe (podwyższone cieśn.) Dn 110mm PE L = 45,0 m 
− Przyłącze kanalizacji sanitarnej Dn 160mm PVC   L = 35,0 m  
− Przyłącze energetyczne                                                                        L = 47,0 m 

Hydrofornia z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu (ogrodzenie terenu 
z podjazdem i placem manewrowym) 

 

1.5. Określenia podstawowe 
Za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i określenia zawarte w obowiązujących przepisach tj. 
Prawie Budowlanym, rozporządzeniach wykonawczych, powszechnie używanych normach, wytycznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1) Chodnik  - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 

i odpowiednio utwardzony. 
2) Droga  - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
3) Droga tymczasowa (monta żowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
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obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

4) Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem 

5) Jezdnia  - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
6) Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków od 

odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków. 
7) Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  
8) Konstrukcje budowlane  – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 

technicznym sposobu ich wykonania. 
9) Konstrukcja nawierzchni  - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
10) Laboratorium badawcze  - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 

badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
11) Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  
12) Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią. 
13) Polecenie In żyniera  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
14) Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
15) Przedmiar Robót  - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania.  
16) Przetargowa Dokumentacja Projektowa  - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
17) Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
18) Roboty elektryczne  – zakres Robót mających na celu podłączenie zasilania urządzeń i obiektów 

technologicznych, wraz z oświetleniem, instalacją odgromową, zabezpieczeniami i niezbędnym 
wyposażeniem oraz sposobem ich wykonania. 

19) Ruroci ąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 

20) Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, poł ączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia,  

21) Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

22) Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje 
elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji. 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Umowy 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera. 

1.7. Dokumentacja okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca podstaw ę do realizacji robót 

1.7.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentację projektową wraz z dokumentami formalno-prawnymi załączono w Projekcie Budowlanym. 

1.7.2. Zapoznanie z dokumentacj ą  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek dokładnie zaznajomić się z całością 
dokumentacji technicznej i przestrzegać zobowiązań z nich wynikających. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśniać zgodnie z Warunkami Umowy 
oraz obowiązującego prawa. Propozycje zmian w dokumentacji technicznej muszą być zgłaszane do 
Zamawiającego i Inżyniera. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać własnym kosztem i staraniem 
ocenę zmiany zgodnie z Prawem Budowlanym oraz  akceptację zmiany przez Projektanta i Użytkownika. 
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W przypadku propozycji zmian do zadania zgłaszanych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia wniosku uzasadniającego zmianę wraz z analizą  finansową,  rzeczową i formalną tej 
zmiany oraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przez Warunki Umowy oraz Prawo Zamówień 
Publicznych.    
Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez 
Zamawiającego na takie roboty. Konieczność wykonania robót dodatkowych Wykonawca Robót 
zobowiązany jest zgłosić Inżynierowi w terminie 7 dni od powstania konieczności ich wykonania. 

1.8. Teren Budowy 
Teren budowy swym zasięgiem obejmuję działki o numerze ewidencyjnym: 635/1, 1368, 1369/1 przy ul. 
Kowalskiego w Dęblinie wraz z istniejącą infrastrukturą podziemną zgodnie z dokumentacją projektową.  
Zamawiający w terminie zgodnym z Umową przekaże Wykonawcy prawo dostępu do terenu budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, dzienniki budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych (reperów) do chwili odbioru 
końcowego, przy czym uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z odpowiednim 
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym między innymi właścicieli nieruchomości, na których 
realizowane będą roboty, właścicieli i / lub gestorów infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze 
rozpoczęcia Robót oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia 
Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty.  
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 
zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 
właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Na terenie budowy mogą znajdować się niezainwentaryzowane lokalne sieci/instalacje podziemne 
stanowiące własność prywatną właścicieli posesji.  

1.9. Oznakowanie Terenu Budowy 

1.9.3. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawieraj ące dane dotycz ące bezpiecze ństwa i 
ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do 
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej w miejscu uzgodnionym z 
Inspektorem Nadzoru oraz ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem. 

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i Przejęcia Robót.  
W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań. 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym 

c) 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. 

d) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do Terenu 
Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i 
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dostawców na własny koszt. 
e) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 
f) Wykonawca w ramach Umowy ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu 

robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 
g) Przekroczenia obiektów: droga gminna należy wykonać po pisemnym poinformowaniu 

użytkowników tych terenów o terminie rozpoczęcia robót. 
h) Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich Norm, 

Dokumentacji Projektowej i wymagań użytkowników tych obiektów. 
i) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie budowy zgodnie z 

„Prawem o ruchu drogowym" i innymi przepisami związanymi, w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
Cenę Umowną.. 

1.11. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 
Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy oraz uzyska 
wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia właścicieli dróg i odnośnych władz. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi uzgodniony z odpowiednim zarządem 
drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania 
budowy. 
W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastępczego i zabezpieczenie 
robót na czas budowy.   
Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót wszelkie 
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz 
związany ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych.  
Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a 
w Programie Robót uwzględni odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 
zabezpieczenia. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady 
spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciążany ewentualnymi kosztami usuwania 
tych wad. 
Wykonawca do momentu uzyskania Świadectwa Przejęcia dla całości lub części robót ponosić będzie 
wszelkie opłaty  administracyjne za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń np. kanalizacyjnych w 
pasie drogowym czy kolejowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. 
Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Umowną.  
Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały 
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót. 
Wszystkie koszty związane z organizacją ruchu na czas wykonywania Robót nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Umowną. 

1.12. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 

− Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z późniejszymi zmianami), 
− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 z późniejszymi 

zmianami), 
− Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z późniejszymi zmianami). 

 
W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

− utrzymywać Teren Budowy i wykopy 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 własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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• zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 
• możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić 
ich przestrzeganie zgodnie z Umową i Prawem Kraju. 
Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych, dokonania unieszkodliwienia materiałów oraz bezpieczne i prawidłowe 
odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego placu budowy, lub miejsc związanych z 
prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 
Koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Umowną. 

1.13. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy i zalecenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
powinien podjąć wszelkie środki dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
Koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Umowną. 

1.14. Ochrona stanu technicznego własno ści obcej 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych i 
nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od 
odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 
poinformuje tych zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób 
zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji oraz zapewni udział 
nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych, budowli, urządzeń i 
instalacji.  
Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy. Wykonawca  powiadomi Zamawiającego, Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
Robót. 
W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania robót 
lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz na swój koszt naprawi uszkodzenia w 
najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania 
w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Umowną. 

1.15. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i 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. 
Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót należy 
wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg gminnych i osiedlowych. 
Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania 
prowadzonych przez siebie robót.  



 7

1.16. Bezpiecze ństwo prowadzenia prac 
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 
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. 
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP 
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

− używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży 
− właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 
− właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 
− odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie 
− odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków 
− właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami 

jadalnymi, łazienkami i toaletami 
− właściwe zabezpieczenia przeciw pożarowe robót i urządzeń Terenu Budowy. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i 
spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie 
Budowy.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Umowną. 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 
budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.17. Zapis stanu przed rozpocz ęciem robót budowlanych 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 
Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu 
Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i 
inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać oraz sfotografować lub sfilmować. 
Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi w jednym egzemplarzu oraz 
w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy lub odcinka robót. Jeśli 
podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże na piśmie potwierdzenie 
dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie 
Budowy lub odcinku robót. 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera i Zamawiającego. 
Po uzgodnieniu terminu wizji Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, które uczestniczyć 
mają w wizji. 
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót zostaną 
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), 
tak, aby uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcje. 

1.18. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez 
organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  

1.19. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
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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 odniesieniu do 
danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie 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. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany 
nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 

1.20. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami  Umowy 
Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia musza odpowiadać wymogom Warunków Ogólnych Umowy oraz 
muszą one uzyskać akceptację Zamawiającego. Wraz ze złożeniem wyżej wymienionych dokumentów do 
akceptacji, Wykonawca złoży oświadczenie, że przedłożone Gwarancje i Ubezpieczenia są w pełni zgodne 
z Warunkami Umowy. 

1.21. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i  uzgodnienia 
Wykonawca wykona i dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

− projekt organizacji budowy i robót spójny z Programem Zapewnienia Jakości oraz programem 
Robót (harmonogramem) dostarczanym na mocy Warunków Umowy, 

− harmonogram robót (program), plan płatności, plan finansowy , 
− projekt organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym, uzgodnione z zainteresowanymi 

instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 

− dokumentację powykonawczą zgodną z wymaganiami niniejszej ST, 
− dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 
− projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych, 

w tym w szczególności: 
• projekty umocnienia ścian wykopów, 
• projekty odwodnienia wykopów, 

Wykonawca winien opracować takie Dokumenty i Rysunki jakie uzna za niezbędne do realizacji robót 
budowlano-montażowych, 
Wszelka dokumentacja opracowywana przez Wykonawcę, w tym metody wykonania robót, projekty robót 
tymczasowych muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Opracowania Wykonawca sporządzi w 2-ch 
egzemplarzach. Wykonawca przedstawi Inżynierowi przed Datą Rozpoczęcia listę metod wykonania, która 
może zostać zmieniona i/lub uzupełniona przez Inżyniera i innych opracowań wymaganych kontraktem 
koniecznych do wykonania i ukończenia robót.   
Koszt dokumentacji opracowywanych przez Wykonawcę nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że 
jest włączony w Cenę Umowną. 
Wykonawca sporządzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót 
przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie. 
Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas trwania kontraktu 
wszelkich dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona 
wszelkie obliczenia, rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia robót. Jeśli wystąpi 
konieczność, Wykonawca na własny koszt opracuje oraz przygotuje komplet dokumentów formalno-
prawnych niezbędnych do wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskami o przedłużenie ważności 
uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji, itp. 
O ile w trakcie realizacji Kontraktu okażą się konieczne zmiany projektów, (np. z uwagi na niezgodność 
map, dane inwentaryzacyjne istniejącego uzbrojenia i inne okoliczność / itp.) to Wykonawca bez zbędnej 
zwłoki zaproponuje rozwiązanie projektowe do zaakceptowania przez Inżyniera.  
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania zatwierdzenia ze strony Inżyniera. Zatwierdzenie, 
akceptacja czy brak aprobaty Inżyniera nie zwolni Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej 
przez niego na mocy Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i 
niedopełnienia. 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie 
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uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym 
przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Umowy. 

1.22. Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w 
Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót, w tym skrzyżowań z 
istniejąca infrastrukturą podziemną i naziemną (także niezainwentaryzowaną – o ile taka wystąpi). 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy poddawać pomiarowi 
powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 
geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz 
do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – 
kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami 
właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do Inżyniera do przeglądu przed rozpoczęciem Prób 
Końcowych. 
Jeżeli w trakcie Prób Końcowych wprowadzone zostaną zmiany, Wykonawca dokona właściwej korekty 
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym 
powyżej. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie 
wydruków oraz w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczą dokumentację 
geodezyjno – kartograficzną Wykonawca powinien przekazać do właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka) i uzyskać jej 
uzgodnienie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej podlegają zapłacie 
zgodnie z pozycją rozliczeniową określoną w Przedmiarze Robót. 

1.23. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez 
Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
Lokalizację i ilość zapleczy Wykonawca określi zgodnie z warunkami wynikającymi z projektu organizacji 
robót. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą 
mu być potrzebne do własnego użytku.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, 
włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania 
pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił 
koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót 
opłatami. 
 

2 Materiały i urz ądzenia 

2.1. Wymagania podstawowe 
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza być: 

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 
Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane 
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

b) zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności ST i Dokumentacją projektową, 
c) nowe i nieużywane, 
d) z odpowiednim wyprzedzeniem, t.j. co najmniej 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek z materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 

e) humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po 
zakończeniu robót. 
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f) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 
przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych.  Wszelkie koszty 
związane z usunięciem gruntu z Terenu budowy, transportem, koszty składowania gruntu na 
składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wykonywania wszelkich robót na 
składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypów i inne) 
ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty Wykonawcy.  Wykonawca na etapie 
składania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie należało wywieźć na 
odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Terenu budowy. Wykonawca powinien także ustalić 
lokalizacje składowisk tymczasowych, odległość tych miejsc i odpowiednio uwzględnić te parametry 
w swojej ofercie. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne.  
Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robót objętych Umową. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
W Dokumentacji Projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre 
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, 
spełniające minimalne wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy 
elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. 
Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia przez 
Inżyniera pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek 
zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w 
nim zawarte powinny być jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiałów 
przed ich zatwierdzeniem przez Inżyniera i dopuszczeniem do wbudowania. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zajęcia stanowiska (akceptacji bądź odrzucenia) w zakresie 
wniosków materiałowych w ciągu 10 dni od otrzymania dokumentów od Inżyniera.  
  

2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem. W przypadku gdy Materiały nie będą w pełni 
zgodne z Umową i wpłynie to na jakość elementów budowli, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze przed użyciem tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem 
zmieniany bez zgody Inżyniera.  

2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi.  

2.5. Przechowywanie i magazynowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów, wraz z 
kopiami tych instrukcji. Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych materiałów dopóki nie będą spełnione 
następujące warunki: 

− Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków składowania 
Materiałów na Terenie Budowy;  oraz 

− teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

2.6. Kwalifikacje wła ściwo ści Materiałów i Urz ądzeń 
Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez 
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Inżyniera. Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp.  
Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z 
przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń. Atesty takie 
mają stwierdzić, że odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w 
Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki 
przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy 
można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty.  

2.7. Znakowanie Urz ądzeń, Materiałów itp. 
Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i 
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne 
tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne 
producenta. Wymagane oznakowania zostaną zrealizowane przez Wykonawcę.  
Koszt oznakowań należy wliczyć w ceny jednostkowe robót podstawowych. 

2.8. Usługi specjalistów- pracowników Producentów 
Koszt wszelkich usług świadczonych przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone 
podczas przeprowadzania Robót budowlanych pokrywa Wykonawca. 

2.9. Obsługa serwisowa dostarczonych Urz ądzeń 
Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia awarii, przybył na 
teren obiektu w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu: 

− ustalenia przyczyny awarii, 
− podania sposobu jej usunięcia, 
− ustalenia terminu usunięcia awarii. 

 

3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót 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. Brak takich dokumentów lub utrata ich aktualności 
będą wystarczającym powodem do wydania przez Inżyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania 
użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać 
odpowiednimi zaświadczeniami. 
 

4 Transport 
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia 
materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentach Umownych. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu Drogowego i 
innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie.  
Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej 
wadze oraz powinien informować o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny 
zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  
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5 Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 
zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacjach Technicznych, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez Wykonawcę: 
Programem (harmonogramem robót), projektem organizacji robót. 
Harmonogram robót wraz z planem płatności i harmonogramem finansowym będzie obowiązujący po 
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i Inżyniera.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i 
wytycznych.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Inżyniera o wszystkich występujących 
problemach i zagrożeniach mających wpływ na Roboty lub opóźnienia w Robotach i/lub wpływające na 
zmiany w przedkładanych przez Wykonawcę planach płatności i harmonogramach finansowych. 
Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inżyniera o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać 
zakończeniu Umowy w Czasie na Ukończenie. Wykonawca zobowiązany jest do podania działań 
zapobiegawczych i/lub naprawczych (programów naprawczych)  dla wyeliminowania tych 
problemów/zagrożeń. 

5.2. Odwodnienia wykopów 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy 
(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy). Projekt odwodnienia wymaga 
zatwierdzenia przez Inżyniera przed przystąpieniem do Robót zasadniczych. 

5.3. Zieleń 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i 
krzewów  
W przypadku, gdy na terenie, na którym będą realizowane roboty, znajdować się będą krzewy i drzewa, 
wymagające usunięcia w celu umożliwienia realizacji robót, a których usunięcie będzie wymagało uzyskania 
decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do możliwie jak najszybszego poinformowania 
Inżyniera o tym fakcie. 
Koszt wycinki drzew i krzewów oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, 
transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. 
Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5.4. Zgodno ść Robót z Dokumentami Umownymi 
Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Umownymi i poleceniami Inżyniera oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią całość Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w Akcie Umowy. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich szczegółów 
projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wycenie poszczególnych robót, planowaniu budowy, 
realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może 
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wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego i Inżyniera, który zajmie stanowisko w zgłaszanej przez Wykonawcę sprawie. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Umową. Dane określone 
w Umowie będą uważane za wartości docelowe. 

5.5. Szczególne zasady prowadzenia robót  
Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami 
wydanymi przez gestorów sieci, zarządców dróg i innych właścicieli. W szczególności: 

− Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest powiadomić wszelkich właścicieli 
urządzeń i sieci,  

− w miejscach kolizji i zbliżeń prace prowadzić wyłącznie pod nadzorem i po uzgodnieniu z 
operatorami infrastruktury 

− prace ziemne w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem 
właścicieli tych sieci. W tych rejonach wykopy należy wykonywać ręcznie, 

− skrzyżowania bezkolizyjne z istniejącym uzbrojeniem terenu (gazociąg, wodociąg, kable 
energetyczne, kable telefoniczne) wymagają stosowania rur ochronnych zgodnie z przepisami 
PN oraz uzgodnieniami z zarządcami poszczególnych sieci, 

− zachować normatywne odległości od istniejącej infrastruktury i urządzeń (kabli, gazociągów, 
kanałów co itp.) 

− wykonywać próbne przekopy  w celu dokładnego zlokalizowania istniejącej infrastruktury, 
− Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii oraz 

spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych, na skutek  nieprawidłowo 
prowadzonych prac, braku zabezpieczenia itp. 

− Wykonawca zgłosi zakończenie robót odpowiednim zarządcom (np.  dróg) i dokona 
protokólarnego przekazania terenów będących w ich posiadaniu. W przypadku wniesienia przez 
zarządców uwag lub zastrzeżeń co do wykonanych robót Wykonawca naprawi/usunie je na 
własny koszt.  

Ponadto: 
− Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyska niezbędne informacje odnośnie osnowy 

geodezyjnej oraz punktów wysokościowych potrzebne do wytyczenia i zrealizowania przedmiotu 
umowy. 

− Po zakończeniu robót należy odtworzyć do stanu pierwotnego trawniki, nawierzchnie dróg i 
chodników. (odtworzenie konstrukcji dróg do stanu pierwotnego dotyczy pasa robót, w którym 
były prowadzone bezpośrednio roboty.  

5.6. Istniej ące instalacje 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, 
linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociągi, gazociągi i tym podobne, 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w 
celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 
ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i 
właścicielem instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, wodociągów i 
gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek 
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt. 
Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób aby zminimalizować ewentualne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane 
swoją działalnością.  

5.7. Dokumentacja Budowy 
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowią w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 
2) Dziennik budowy 
3) Księga obmiarów  
4) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
5) Dokumenty Wykonawcy, 
6) Komunikaty (pisma) zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 
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7) Program Robót (Harmonogram Robót), plan płatności, harmonogram finansowy 
8) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 
9) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.  

5.8. Przechowywanie Dokumentacji Budowy 
Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera 
powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie zalecone przez Inżyniera. 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie dozwolonej przez 
prawo.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

6 Obmiar robót 

6.1. Zasady obmiaru robót 
Księgę Obmiarów prowadzi Wykonawca. Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym 
powiadomieniu Inżyniera i uzgodnieniu z nim terminu obmiaru. Wyniki obmiaru powinny być wpisywane w 
księdze obmiaru i określać rzeczywisty zakres dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami 
Technicznymi. Wyniki powinny być wyrażone w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
 

6.2. Zasady okre ślenia ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii 
osiowej, szerokość po prostej prostopadłej do osi drogi.  
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych.  

7 Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych Robót, Roboty 
podlegają następującym etapom odbioru:  

− odbiorowi robót zanikających  
− odbiorowi częściowemu, 
− Przejęciu Części Robót, 
− Przejęciu Robót 

7.1. Odbiór robót zanikaj ących  
Odbiór Robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi. 
Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier – wpisem do Dziennika 
Budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca co zostaje odnotowane w Dzienniku 
Budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Jakość i ilość robót zanikających ocenia Inżynier. 

7.2.  Odbiór cz ęściowy 
Z czynności odbioru częściowego powstanie protokół, do którego załączone zostaną: księgi obmiarów, 
potwierdzone przez Inżyniera, szkice geodezyjne, protokoły prób i badań (np. prób szczelności, badań 
zagęszczeń), oświadczenia właścicieli nieruchomości o przywrócenie działki do stanu pierwotnego i inne 
dokumenty, wymagane przez Inżyniera. 

7.3. Rozliczenie ostateczne 
Po wystawieniu Świadectwa Wykonania przez Inżyniera Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
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Inżynierowi projekt Rozliczenia Ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i 
załącznikami, których zakres wynika ściśle z warunków kontraktu. 
Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że 
rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z Umową i wypełnia 
całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych robót. 
 

8 Podstawa płatno ści  

8.1. Postanowienia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, 
wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji 
bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze 
Robót czy też nie. 
W cenach jednostkowych i kwotach ryczałtowych należy między innymi (lecz nie wystarczająco) uwzględnić: 

− robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 
− wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 

wykonania  robót, a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transport na teren budowy,  

− wartości pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 
z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy); 

− koszty pośrednie, w skład w których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 
Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonania Robót, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty ogólne przedsiębiorstwa, i inne; 

− koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania Robót 
Stałych, przeprowadzenia Prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących 
systemów; 

− koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy; 
− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad; 
− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT 
Ponadto informacje dotyczące  podstawy płatności zawarte są w ST oraz Preambule do Przedmiaru Robót.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 
rozliczeniową. 

8.2. Zasady rozliczenia za spełnienie wymaga ń niniejszej ST 00.00 
Rozliczeniu będą podlegać roboty wykonane i odebrane przez Inżyniera. 
Elementy robót wynikające z ST 00.00 dla których nie przewidziano odrębnych pozycji w Przedmiarze 
Robót, nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe i 
stawki wprowadzone przez Wykonawcę w wypełniony Przedmiar Robót. 

9 Przepisy zwi ązane 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z 
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

− Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386). 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881) 
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− Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027) 
− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229). 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321). 
− Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2004 nr 141 poz. 1492), 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 nr 147poz. 1229).  
− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 142). 
− Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628). 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z 

póź. zm. 
− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360) 

wraz z aktami wykonawczymi. 
− Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. 1994 nr 27 poz. 96) 
− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. 2001r. Nr 72, póz. 747 z późniejszymi zmianami). 
− Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. (Dz. U. 2002 nr 117 poz. 1007) 
− Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 
(Dz.U.2002 nr 75 poz. 690) 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej l Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków, (Dz. U. 1993.96.438). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93 nr 96 poz. 437), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz.1263). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to 
rozporządzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 1127). 

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

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi 
zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
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najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego l Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

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

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.03.121.1137). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133). 

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

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o 
terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297), 

− normy i normatywy wyszczególnione w branżowych STWiORB. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
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ROBOTY ZIEMNE 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych dla 
zadania: „Budowa hydroforni kontenerowej, przy ul. Kowalskiego w Dęblinie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 
1.3. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 

(1) Roboty przygotowawcze: 

1) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 

3) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 

4) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i 
ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 

5) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 

6) Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 

7) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia 
ścieków. 

8) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

9) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

10) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 (2) Roboty zasadnicze: 

1) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem robót, usunięcie kolidujących krzaków, 

2) wycinka drzew, 

3) wykopy w gruncie kat. I – VI, 

4) wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne, 

5) wykonanie obsypki  rurociągów i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami, 

6) zasypywanie wykopów z zagęszczaniem warstwami gruntem pochodzącym  z wykopów lub ukopu, 

7) wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, 

8) wykonanie nasypów, 

9) plantowanie terenu po zakończeniu prac,  

10) humusowanie terenu wraz z wykonaniem trawników. 

 (3) Roboty ko ńcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przej ęcia Robót: 

1) Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i postanowieniami Umowy 
oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 1.4. Ponadto: 

budowla ziemna  - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

wykopy  - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych oraz 



 20 

miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

zasyp  - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

ukopy  - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypów lub 
wywieziona na składowisko i utylizacja 

wykopy jamiste  - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 

wysoko ść nasypu lub gł ęboko ść wykopu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu. 

bagno  - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 
osiadaniem pod obciążeniem. 

grunt skalisty  - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc 
ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 
hydraulicznych do odspojenia. 

grunt nieskalisty  - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 

odkład  - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego 
lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

utylizacja  - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 

składowisko  - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej z wykopów, 
pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 

plantowanie terenu  - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i zasypanie 
wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m 

kategoria gruntu  - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN-72/8932-01 

wskaźnik zag ęszczenia gruntu  - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d
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ρ=  

Gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, 
(Mg/m3), 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, (Mg/m3). 

Wskaźnik ró żnoziarnisto ści - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 
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gdzie: 

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:  
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gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998. 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

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

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

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów, rurociągów, nasypy i 
ukształtowanie terenu, 

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

− grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu oraz nasypy (pod 
fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

− ziemia urodzajna. 

 

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

Lp. Wyszczególni
enie 

Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

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

nierozpadowy 

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

mało wysadzinowe  
− glina piaszczysta 

zwięzła, glina zwięzła, 
glina pylasta zwięzła 

− ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 

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

glina pylasta 
− ił warwowy 

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

 
% 

 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 

Tablica 2.  Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998. 
Przeznaczenie Przydatne Przydatne 

z zastrzeżeniami 
Treść 

zastrzeżenia 
1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 

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

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

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

4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem 
pylastych piasków próchnicznych 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione grunty skaliste 
twarde oraz grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze i 
otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, również 
gliniaste 

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

- w miejscach suchych lub przejściowo 
zawilgoconych 
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6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy płynności wL od 
35 do 60% 

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

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

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

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

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

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną wypełnione 
materiałem drobnoziarnistym 
 

 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z domieszką 
frakcji żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o wskaźniku 
różnoziarnis-tości U≥15 
5. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych 
zwałów (powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej poniżej 
2% 10. Popioły lotne i mieszaniny 

popiołowo-żużlowe 
- gdy zalegają w miejscach suchych lub są 
izolowane od wody 

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

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

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i  nierozpadowe: straty 
masy do 1% 

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

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

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

 
 
Grunty niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami (cementem, 
wapnem, aktywnymi popiołami itp.) 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

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

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

− koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 

− piły mechaniczne, 

− spycharki, 

− ładowarki, 

− zagęszczarki wibracyjne, 

− zestaw do ew. odwadniania wykopów. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu 
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budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte środki 
transportu muszą być sprawne technicznie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN 
 i postanowieniami Umowy. 

5.2. Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy : 

− zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i 
projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem 
projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

− wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i 
nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, 
zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych 
posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi 
przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

− przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa 
terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

− przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów, 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter 
gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. 

5.3. Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi: 

− wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy 
realizacyjnej, 

− wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak osie, obrysy, 
krawędzie, 

− wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów 
wysokościowych, 

− wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp., 

− wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację Geodezyjną 
obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych 
dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy 
przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 

5.4. Likwidacja zieleni 

Kontrakt nie przewiduje usunięcia drzew i krzewów wymagających uzyskania decyzji administracyjnych. 

W przypadku, gdy na terenie, na którym będą realizowane roboty, znajdować się będą krzewy i drzewa, wymagające 
usunięcia w celu umożliwienia realizacji robót, a których usunięcie będzie wymagało uzyskania decyzji 
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administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do możliwie jak najszybszego poinformowania Inżyniera o tym 
fakcie. 

Koszt wycinki drzew i krzewów oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, 
rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. 

Warunki wykonania robót: 

− Wycinkę należy wykonać w okresie jesienno-zimowym. 

− Podczas prowadzenia prac przy wycince należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie 
przepisów BHP, a przy spalaniu pozostałości po wykarczowaniu – przepisów przeciwpożarowych. 

− W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zapłaci 
kary za zniszczenie zieleni. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy 
nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. 

Pozostałości po usuniętej roślinności należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

5.5. Zdjęcie warstwy humusu 

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do zdjęcia należy 
zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń). 

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku  
plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 

Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z  Dokumentacją Projektową w zakresie: 

− powierzchni zdjęcia humusu, 

− grubości zdjętej warstwy humusu, 

− prawidłowości spryzmowania humusu. 

5.6. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie prze d dopływem wód 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 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 i nasypów, 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 dowieziony 
grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót 
ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 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. 

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych robót ziemnych. Obmiar 
inny niż przyjęty na etapie przygotowania Przedmiaru Robót nie będzie podstawą do zmiany cen jednostkowych. 

5.7. Odspojenie gruntów skalistych 

Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać: 
a) młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go, 
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b) zrywarkami, które rozluźniają grunt po przejeździe z zagłębionymi w grunt zębami. 

Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby: 

− głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza poziom dna wykopu, 

− nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 

− rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek, 
ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.). 

5.8. Odspojenie i odkład urobku. 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami Dokumentacji 
Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi 
klina odłamu. 

5.9. Wykonanie robót ziemnych pod ruroci ągi. 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania.. 

5.9.1. Wykopy 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a 
następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna 
szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy 
montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być 
zmniejszona. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter 
gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. W przypadkach gdy 
warunki tego wymagają, grunt w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia 
jest niemożliwe grunt należy wymienić. 

5.9.2. Podło że 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości 
powyżej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia 
jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed 
naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–3 
cm . Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

5.9.3. Podsypka, obsypka, zasypka i zag ęszczanie 

Szczegółowe wymagania określono w zależności od rodzaju sieci i obiektu, odpowiednio w ST 05.00,  

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 
montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony.  
Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać 
wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora.  

Zaleca się aby: 

− dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była w granicach 
Wn = Wopt ± 2 %, 
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− dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności zależy od 
rodzaju maszyn zagęszczających, 

− dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą ilością 
wody. 

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie powinna być większa niż 
15 cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza.  

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać 
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej 
dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

5.10. Wykonanie robót ziemnych pod obiekty sieciowe . 

5.10.1. Wykopy 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej grubości i dużej 
powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. 
Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy 
fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.  

Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a następnie 
pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu. 

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy 
zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić. 

5.10.2. Zasypka i zag ęszczenie gruntu. 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów należy 
wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub 
dowiezione z poza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać 
wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora.  

Zaleca się aby: 

− dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była w granicach 
Wn = Wopt ± 2 %, 

− dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności zależy od 
rodzaju maszyn zagęszczających, 

− dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą ilością 
wody. 

Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. 
Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 
25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce 
wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy 
zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 – 1,0. 

5.11. Wykonanie robót ziemnych pod kable. 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych kabli zgodnie z normą i nie może 
być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby górna powierzchnia rury osłonowej od 
powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. 

Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w danych rejonie (dla pasa 
korony drogi 1,0). 

W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych. 
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5.12. Wykonanie robót ziemnych pod nawierzchnie utw ardzone. 

5.12.1. Wykopy 

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 budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

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

5.12.2. Zagęszczenie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 3. 

Tablica 3.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
 

Minimalna wartość Is dla: 
Strefa autostrad innych dróg 

korpusu i dróg 
ekspresowych 

kategoria ruchu KR3-
KR6 

kategoria ruchu KR1-
KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
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 Is, podanych w tablicy 3. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 

5.12.3. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują 
uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

5.13. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody  gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę 
robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne 
ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości  0,3 - 0,6 m (w 
zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem 
geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 
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rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy 
zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić. 

Wszystkie obmiary dla obniżenia poziomu wody powinny być zawarte w cenach jednostkowych. 

5.14. Umocnienie wykopów 

Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopów powinny być zawarte w cenach jednostkowych.  

5.14.1. Pale szalunkowe i wypraski 

Umocnienie wykopów obejmuje: 

− Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do potrzebnych 
wymiarów. 

− Wyrównanie ścian wykopu. 

− Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 

− Przykrycie wykopu balami. 

− Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 

− Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

5.14.2. Szalunki systemowe 

Dopuszcza się wykonanie umocnienia ścian wykopów za pomocą szalunków systemowych. Szalunki te winny być 
dobrane odpowiednio do warunków gruntowych i zagłębienia, zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 

5.15. Nasypy 

5.15.1. Ukop i dokop 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach 
kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak 
najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze 
spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności 
zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość na jaką 
należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu 
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny 
być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. 

Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop 
(dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 

Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 

Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z 
otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej. 

5.15.2. Wykonanie nasypów 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze. 

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia przed 
zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około  4%  ± 1% i 
szerokości od 1,0 do 2,5 m. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża 
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nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 
określona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 4 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Tablica 4.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni 
terenu 

Nasypy Minimalna wartość Is dla: 

o wysokości, autostrad innych dróg 
m i dróg 

ekspresowych 
kategoria ruchu  

KR3-KR6 
kategoria ruchu 

KR1-KR2  

do 2  1,00 0,97 0,95 

ponad 2  0,97 0,97 0,95 

  

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 

Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem do 
budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej 
powiązania z podstawą nasypu. 
 
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to 
znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym albo hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona 
nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego 
odwodnienia. 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej 
warstwy. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem 
lub lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 
należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 
układać na niej następnych warstw. 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
W tablicy 5 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 

Tablica 5.  Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

 
 

Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
urządzeń 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi o 
przydat- 

zagęszczających grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

ności maszyn 

Walce statyczne  
 gładkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 
0,2 

4 do 8 0,2 do 
0,3 

4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * - - 0,2 do 

0,3 
8 do 12 0,2 do 

0,3 
8 do 12 2) 
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Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 
0,4 

6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 
0,4 

3 do 4 0,3 do 
0,6 

3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 
0,4 

6 do 10 0,2 do 
0,4 

6 do 10 5) 

Zagęszczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 
0,5 

4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 
0,3 

3 do 5 0,2 do 
0,4 

3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 1 
do 10 Mg zrzucane z 
wysokości od 5 do 10 
m 

 
2,0 do 8,0 

4 do 10 
uderze
ń w 

punkt 

 
1,0 do 

4,0 

3 do 6 
uderzeń 
w punkt 

 
1,0 do 

5,0 

3 do 6 
uderzeń 
w punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać 
statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo 
ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 

a) w gruntach niespoistych   ±2 % 
b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  −2 % 
c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%,  −4 % 

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pkt. 6. 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej 
szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 6. 

Tablica 6.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa autostrad innych dróg 
nasypu i dróg 

ekspresowych 
kategoria ruchu    

KR3-KR6 
kategoria ruchu 

KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do 
głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

 
 
 

1,00 
- 

 
 
 
- 

1,00 

 
 
 
- 

0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od 
powierz- 
chni robót ziemnych poniżej: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 
 

0,97 
- 

 
 
 
- 

0,97 

 
 
 
- 

0,95 

 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie 
wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą 
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PN-S-02205:1998. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków 
b) 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0, 
c) 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, 

iłów – 2,0, 
e) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 

piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 
f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 

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 
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien 
usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego 
zagęszczenia warstwy. 
Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien być 
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości od 
3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość 
z tym, że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. 
Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w pkcie 5. Grunt ułożony na poletku 
według podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny 
należy określić wskaźniki zagęszczenia,  dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda 
izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 
powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania 
uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5 dokonuje się wyboru sprzętu i 
ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 

5.15.3. Odkłady 
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz 
innych prac związanych z trasą drogową. 
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z modernizacją 

oczyszczalni ścieków, 
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie 

materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 
jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te 
powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych 
wyrobisk, zagospodarowania terenu oczyszczalni oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te 
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi 
wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 
Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te 
należy przewieźć na odkład. 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce 
odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono  zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od 
tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 
a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy 

czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
− nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
− nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylko 
od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej 
wykopu, 

d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony 
najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 
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Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on 
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek 
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej. Jeżeli nie określono inaczej, 
należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkład powinien być 
uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 
Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie 
odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki 
rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 
sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. 
Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność 
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

5.16. Makroniwelacja. 

Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod warunkiem że jest to grunt nie spoisty, 
o dobrych własnościach zagęszczających, niezawierający domieszek organicznych. Nasypy formowane powinny 
być przy  użyciu  mechanicznego sprzętu zagęszczającego, odpowiednio dobranego dla grubości zagęszczanych 
warstw. Maszyny do robót ziemnych nie będą traktowane jako sprzęt zagęszczający. Wilgotność zagęszczanych 
gruntów powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej, z tolerancją -2% do +1%. Wymagany stopień 
zagęszczenia nasypów wynosi Is=0,95 wg próby Proctora. Stopień zagęszczenia pod drogi i place - wg pkt. 5 
niniejszej ST. 

5.17. Grunt pozostały po wbudowaniu 

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 
poz. 1208),  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie innych  ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) grunt pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany. Miejsce i 
technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem. 

Przy transporcie mas ziemnych obowiązują zapisy niniejszej ST oraz ST 00.00. Grunt pozostały po wbudowaniu w 
świetle obowiązującego prawa będzie traktowany jako odpad i będzie utylizowany. Koszty prac, robót, pozyskania 
uzgodnień, transportu, itp wynikające z obowiązku ostatecznego unieszkodliwienia odpadów i gruntu pozostałego po 
wbudowaniu będą wliczone przez Wykonawcę w ceny jednostkowe robót ziemnych, zgodnie z punktem 9 n/n ST. 

5.18. Post ępowanie w okoliczno ściach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, 
źródło) należy: 

− wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów 
bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

− zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez 
ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0, 5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

− zawiadomić Inżyniera, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to 
konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

5.19. Humusowanie. 

W miejscach wykonania trawników rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę możliwości należy wykorzystać 
ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej 
należy ją zakupić. 

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość mikroelementów, 
zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST  
00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót ziemnych 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszej ST lub odpowiednich 
normach. 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami niniejszej ST 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 7. 

Tablica 7.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni 

korpusu 
6 Pomiar równości skarp 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, 
w odstępach co 200 m na prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m 
na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, 
które budzą wątpliwości 

7 Pomiar spadku podłużnego 
powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach 
wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie 
rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub 
+1 cm. 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż 
-3 cm lub +1 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia 
należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
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Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 niniejszej ST 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i niniejszej ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5. 
f) bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych w przypadku gruntów skalistych. 
 
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
pkcie 5 niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę 
na sprawdzenie: 
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w pkt. 2 oraz pkt. 5 niniejszej ST i w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
e) odwodnienie nasypu 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej 

niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pkt. 5, 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w pkt. 5, dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i 

mrozów. 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pkt. 5. Do 
bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, 
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
− prawidłowości wykonania skarp, 
− szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5 
niniejszej ST. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych 
w dokumentacji projektowej. 
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 2 
oraz 5 niniejszej ST i w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 

− dziennika laboratorium Wykonawcy, 
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− dziennika budowy, 

− protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie wymiarów (przekroje 
poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu rodzimego lub zagęszczonego. 

Objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się zgodnie z niżej podanymi 
zasadami: 

− pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii I - II - 
l : l, a dla gruntu kategorii III - IV - l : 0, 6, 

− wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako równe wymiarom 
rzutu fundamentów obiektu lub instalacji, 

− wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych (umocnionych) należy przyjmować równe 
wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 60m w kierunku ścian wykopu. 

Objętość ukopu i dokopu należy obliczać w metrach sześciennych jako różnicę ogólnej objętości nasypów i ogólnej 
objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem 
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 

Objętość nasypów należy obliczać w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, w 
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 

Objętość odkładu należy obliczać w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnicę objętości wykopów,  
powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zastrzeżeń 
sformułowanych w pkcie 5 niniejszej ST. 

7.3. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

1) m3 (metr sześcienny) - dla: 

− kubatury wykonanego i odebranego uformowanego i zagęszczonego nasypu, 

2) szt (sztuka) – dla: 

− ilości wyciętych drzew wraz z wykarczowaniem ich pni, 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne " pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2. Warunki szczegółowe 

Proces odbioru powinien obejmować: 

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

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

− sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy przyjmować 
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Cena wykonania robót 

1. Cena składowa wykonania robót podstawowych określonych w Przedmiarze robót w zakresie wykonania 
wykopów, dla której nie przewidziano odrębnej pozycji rozliczeniowej obejmuje: 

− zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia 
terenu, 

− usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 

− zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 

− oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną 
dokumentacją, 

− odspojenie skały przy użyciu materiałów wybuchowych lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntów skalistych, 

− wykonanie wykopów, 

− przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami 
odwadniającymi , 

− ew. wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, 

− przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 

− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich 
czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją 

− transport i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopów (ze wszystkimi pozwoleniami i 
kosztami składowania i utylizacji), 

− wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót. 

2. Cena składowa wykonania robót podstawowych określonych w Przedmiarze robót w zakresie zasypania 
wykopów z zagęszczeniem , dla której nie przewidziano odrębnej pozycji rozliczeniowej obejmuje: 

− oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją, 

− zasypanie wykopów, 

− wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

− rekultywację dokopu, 
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− transport gruntu, 

− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− zagęszczenie gruntu, 

− uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

3. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie formowania i zagęszczania nasypów rozliczana w m3 
obejmuje: 

− oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją, 

− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− wykonanie robót zasadniczych (formowanie i zagęszczenie), 

− wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

− rekultywację dokopu, 

− uporządkowanie placu budowy po robotach. 

4. Cena wycięcia drzew i wykarczowania ich pni rozliczana w szt obejmuje: 

− wycięcie i wykarczowanie drzew, 

− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy wraz z utylizacją (ze wszystkimi pozwoleniami i 
kosztami składowania i utylizacji), 

− zasypanie dołów, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

UWAGA: 

Koszt wszystkich robót ziemnych koniecznych do wykonania przy układaniu sieci elektro-energetycznych i 
telekomunikacyjnych będzie wliczony przez Wykonawcę w cenę układania linii kablowych (koszt rozłożony 
równomiernie na długość  linii kablowej podanej w metrach [m]). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WTWiOR -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
3. PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
4. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5. PN-B-06050: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
6. PN-EN-298-l: 1999  Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. Wymagania. 
7. PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.  
8. PN-B-11111: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanki.  
9. PN-B-11113: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek. 
10. PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
11. PN-S-02205: 1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
12. PN-B-0248  Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
13. Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) 

wydanie MOŚZNiL z 1994r. 
14. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208),  

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie innych  ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) 

Normy pomocnicze:  
15. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
17. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
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ST 02.00 
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla zadania: „Budowa hydroforni kontenerowej, przy ul. Kowalskiego w 
Dęblinie”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 
1.3. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Zakres robót realizowanych w ramach przyłącza kanalizacji grawitacyjnej obejmuje: 

(1) Roboty przygotowawcze, 

(2) Roboty monta żowe : 

1) rurociągi grawitacyjne odpływowe, 

2) rury ochronne i osłonowe 

(3) Roboty ko ńcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przej ęcia Robót 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTSTR), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych (WTSTRTS) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
1.4. Ponadto: 

− Sieć kanalizacyjna -  Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się 
poza budynkami od przyłącza (włącznie) do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo 
burzowych do odbiorników. 

− Kanalizacja grawitacyjna -  System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

− Przewód kanalizacyjny - Kanał  – rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób grawitacyjny odprowadzane 
są ścieki. 

− Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości 
odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku 
- do granicy nieruchomości - wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, 

− Instalacja kanalizacyjna -  Będące w posiadani Usługobiorcy przewody wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, 
służące do wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

− Podło że naturalne -  Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

− Podło że naturalne z podsypk ą - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu 
drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał 
z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

− Podło że wzmocnione -  Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie 
gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

− Podsypka -  Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

− Obsypka -  Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką , otaczający przewód kanalizacyjny. 

− Zasypka -  Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 
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− Powierzchnia zwil żona - Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych 
badaniem szczelności 

− Studzienka kanalizacyjna – Studzienka zlokalizowana na rurociągu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

− Rura ochronna - Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową. 

− Przeszkody - Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Postanowienia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiału oraz za zgodność ich parametrów i jakości z 
postanowieniami Umowy. 

Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z 
wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych 
czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i 
wytrzymałościowych materiałów. 
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. Rury z 
tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, 
specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

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

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

2.2. Dokumentacja 

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

2.3. Ruroci ągi. 

2.3.1. Rury kanalizacyjne PVC. 

Rury kanalizacyjne  z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC:: 
o klasa S (SDR 34 SN8) o średnicy ø110mm wraz z uszczelkami EPDM z pierścieniem mocującym 

które dostarcza producent rur wg PN-80/C-89205, ISO 4435:1991 i PN-EN 1401:1999, 
o kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991, 
o współczynnik chropowatości dla rur nowych wg Colebrooka – White’a k <0,05 mm. 
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Niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwą ze spienionego PVC lub z warstwą z PVC o 
innych właściwościach fizyko-chemicznych 

Rury winny wykazywać się szczelnością, nawet w przypadku podwyższonego ciśnienia do 2,5 bara zgodnie 
z wymaganiami ATVA142. 
 
 

2.3.2. Rury PE ochronne 

Rury ochronne (osłonowe) PE powinny posiadać: 
o wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom obciążeń drogowych, 
o wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, 
o dostateczną trwałość użytkową. 

Płozy - płozy powinny posiadać: 
o wystarczającą wytrzymałość aby mogły utrzymać ciężar rury wypełnionej ściekami, w taki sposób 

aby nie powodować ugięcia rury przewodowej oraz zabezpieczać rurę przewodową przed 
uszkodzeniem jej zewnętrznej warstwy, 

o odpowiednią wysokość umożliwiającą uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych rzędnych 
niwelety kanału, 

o wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, 
o dostateczną trwałość użytkową. 

Na skrzyżowaniach z drogami i ciekami, należy zastosować płozy, typu RACI lub inne spełniające wszystkie 
wyżej wymienione wymagania. 

Oba końce rury osłonowej należy zaślepić za pomocą manszet. 

 

2.3.3. Materiał na podsypk ę obsypk ę i zasypk ę wst ępną przewodów 

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

Sypki materiał gruntowy, z którego należy wykonać podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną przewodów 
powinien spełniać przede wszystkim następujące wymagania: 

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

 

2.4. Beton. 

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać wymaganiom PN-89/B-
30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Część 1: 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 

2.5. Geotkaniny, geowłókniny. 

W przypadku, gdy w podłożu zalegają gruntu plastyczne, grunty pylaste lub organiczne nawodnione a także 
w terenach, w których znaczny napływ wód gruntowych doprowadzić może do nadmiernego 
zanieczyszczenia podsypki i obsypki kanałów lub doprowadzić do wypływania kanałów zastosować należy 
warstwy separacyjne i wzmacniające wykonane z geotkanin. 

 

2.6. Materiały izolacyjne. 

Przy budowie systemów kanalizacji sanitarnej stosować należy następujące materiały izolacyjne: 
o kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny – spełniające co najmniej wymagania normy BN-85/6753-
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02. 
o lepik asfaltowy spełniający wymagania normy PN-74/B-26640 
o papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415 

 

2.7. Składowanie rur i kształtek oraz studni z twor zyw sztucznych. 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
o Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 
o Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 

szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 
składowania ok. 1 m.  

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

o Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 
itp.). 

o Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. 

o Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
o Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek lub kręgów po podłożu. 
o Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
o Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
o Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 

zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

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

o długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
o nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

Składowanie transport i rozładunek rur oraz studni z tworzyw sztucznych nale ży wykonywa ć zgodnie z 
zaleceniami producenta/dostawcy elementów. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

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

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

- urządzenie do zgrzewania rur 

- komplet elektronarzędzi, 

- komplet narzędzi ślusarskich, 

- agregat prądotwórczy, 

- spawarka elektryczna wirująca, 
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- sprężarka powietrza spalinowa, 

- żuraw samochodowy, 

- koparka, 

- betoniarka wolnospadowa elektryczna, 

- płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 

- zagęszczarka wibracyjna, 

- pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 

- ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

- urządzenia do wykonania kanalizacji metodami bezwykopowymi, 

  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

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

- samochód skrzyniowy,  

- samochód dostawczy, 

- samochód samowyładowczy, 

- przyczepa skrzyniowa, 

- przyczepa dłużycowa, 

- ciągnik kołowy 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie 
materiału.  

Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o 
odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykony wać zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy 
elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

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

4.1. Transport rur i kształtek z tworzyw sztucznych . 

Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach odpowiedniej długości. 

Nie wolno rur i kształtek zrzucać lub wlec. 

Kształtki podczas transportu, należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się. 

Wyładunek wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką umożliwiającą 
zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. 

Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi. 

Przewóz powinno się wykonywać przy temperaturach powietrza -5˚C do +30˚C 

Na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości 
min 10cm i grubości min 2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur. 

Rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem. 

Przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1,0 m. 
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Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur. 

Rur i kształtek nie wolno transportować razem z elementami betonowymi lub żeliwnymi, lub też innymi ciężkimi 
akcesoriami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTSTR, WTSTRTS i postanowieniami Kontraktu. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych. 

� Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 

� Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem. 

� Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych. 

� Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia 
ścieków. 

� Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 

� Zabezpieczenie drzew zlokalizowanych w odległości do 2,5 m od przewidzianych do realizacji kanałów, 

� Lokalizacja istniejącego uzbrojenia (przekopy kontrolne) 

� Ocena stanu technicznego budynków zlokalizowanych w pobliżu Robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca 
dokona oceny stanu technicznego budynków i budowli położonych w odległości mniejszej niż 20m od granicy 
wykopów. Ocena stanu technicznego winna być udokumentowana odpowiednim protokołem i poparta 
dokumentacją fotograficzną. W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia w 
uzgodnieniu z Zamawiającym 

� Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

� Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

5.3. Zakres robót zasadniczych.  

Roboty zasadnicze w zakresie montażu przyłącza kanalizacyjnej grawitacyjnej obejmują:  

� Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 

� Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 

� Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 

� Łączenie rur i kształtek, 

� Wykonanie izolacji, 

� Wykonanie obsypki rurociągu, 

� Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągami, 

� Próby szczelności sieci i odcinków, 

� Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-
PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy. 
 

5.4. Szczegółowy zakres robót zasadniczych.  

5.4.1. Przył ącze kanalizacji sanitarnej 

Zakres realizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej obejmuje odcinek Dz160mm PVC L = ok.35,0m, 
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5.5. Warunki techniczne wykonania robót.  

5.5.1. Monta ż ruroci ągów 

5.5.1.1 Przygotowanie podło ża. 

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie z wymaganiami 
opisanymi w ST 01.00 „Roboty ziemne”.  

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi się to do gruntów 
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i niezawierających kamieni. W tych gruntach 
przewód można ułożyć na wyrównanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubości 20cm. 

Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokość warstwy 
podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 
minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody 
zagęszczenia. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Podłoże 
powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. 

Zasypkę wokół rury piaskiem, należy wykonywać warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem każdej warstwy do 
wysokości 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskując wskaźnik zagęszczenia odpowiednio: 0,95 w terenach zielonych, 
1,00 w przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej. 

5.5.1.2 Układanie przewodów na dnie wykopów. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć 
je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed 
zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zamuleniem. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym 
punkcie przewodu przekraczać ± 0,5cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może 
przekraczać 10cm. 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,50 m) przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania 
przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po 
jego obu stronach. 

Łączenie przewodów może być wykonane ręcznie lub przy użyciu specjalnego urządzenia mechanicznego. Przed 
przystąpieniem do wykonania połączenia na-leży sprawdzić czystość kielicha oraz ułożenie uszczelki. Następnie, w 
celu zminimalizowanie oporu należy wewnętrzną część kielicha posmarować środkiem zalecanym przez producenta. 
Przy połączeniu należy zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy 
łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać odsłonięte, 
z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby 
szczelności przewodu. Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny być układane ze spadkami 
podanymi w Dokumentacji Projektowej. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 
niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej powinno uwzględniać strefę przemarzania gruntu dla określonego rejonu 
kraju wg PN-81/B-0320. Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu 
rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. 

W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem 
ścieków, przewody powinny być ocieplone, np warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia 
(warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 
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5.5.1.3 Łączenie elementów przewodów. 

Elementy wykonane z rur PVC należy łączyć na uszczelkę. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe warunki 
montażu różnego rodzaju złącz są podane przez producentów wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń należy 
przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane 
niżej. 

Połączenie wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przy wykonywaniu połączenia rur 
PVC należy sprawdzić, czy bosy koniec rury PVC (kształtki) jest sfazowany, jeśli nie - należy sfazować. Sfazowanie 
powinno mieć kąt 15° w stosunku do osi rury i długość równą 2 x g (g - grubość ścianki rury). Rury powinny mieć 
takie sfazowanie, a w specjalnym wgłębieniu łącznika lub kształtki umieszczoną uszczelkę. 

Wewnętrzne powierzchnie łącznika oraz zewnętrzna powierzchnia bosego końca rury powinny być dokładnie 
oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - 
generalnie środki zalecane przez producenta). 

Należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i dokładności jego przylegania w kielichu. 

Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć wciskarek różnego typu, ułatwiających tę czynność, 
zwłaszcza przy większych średnicach. 

Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku 
oraz współosiowość łączonych elementów. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby każdy bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia 
te powinny być podane przez producenta. 

W przypadku cięcia rur należy operacje te wykonać w taki sposób, aby płaszczyzna cięcia była prostopadła do osi 
rury. Na skrzyżowaniu rur z istniejącym uzbrojeniem przewody należy prowadzić w rurach osłonowych. 

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na przeciskaniu lub 
przeciąganiu pod przeszkodą lub układaniu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi dla rur PVC są rury PE o 
średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki 
rury osłonowej powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. 

Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową (bez dotykania do ścianki rury osłonowej). Przewody 
w rurach ochronnych należy montować na płozach dystansowych typu RACI. Końcówki rur ochronnych należy 
uszczelnić montując manszety termokurczliwe. 

Rozstaw płóz należy przyjmować dla określonej średnicy, dokładnie wg danych producenta rur. 

W miejscach przejść przewodu przez ściany studzienek należy montować przejścia murowe z uszczelką gumową. 

5.5.1.4 Obsypka i zasypka przewodów. 

Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna przewodów kanalizacyjnych 
powinna zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny z pkt. 2 niniejszej ST. 

Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. Zasypkę wstępną 
nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej 
warstwy nie powinna przekraczać 150 mm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby 
bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca po-łączeń przewodów powinny pozostać 
odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów wykonać do wysokości około 10 cm ponad wierzch 
rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób szczelności danego 
odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jeżeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalają na pozostawienie odkrytych 
odcinków przewodów do czasu przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody Inżyniera 
kontraktu, można zasypać. 

Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co najmniej 0,95. 

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, zagęścić grunt i ułożyć nad 
rurociągiem taśmą ostrzegawczą PVC z wkładką metalową. Końcówki taśmy należy podłączyć do elementów 
metalowych, np zbrojenia. 
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Po wykonaniu zasypki wstępnej wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie wymaganiami określonymi w ST 01.00 
„Roboty ziemne”. 

 

5.5.2. Kolizje terenowe. 

 

5.5.2.1 Skrzy żowania z istniej ącym uzbrojeniem. 

W projekcie uwzględniono podane warunki przez zachowanie odległości poziomej od istniejącej obiektów. W 
przypadkach skrzyżowań kanałów z istniejącymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano w miejscach 
zbliżeń zabezpieczenie istniejącego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz założenie rury ochronnej 
przed zasypaniem wykopu. 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą 
infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o wykonywanych pracach zabezpieczających. 

Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób 
wykonania zabezpieczenia. 

5.5.2.2 Skrzy żowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi.  

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyżowaniach z kanałami sanitarnymi należy zabezpieczyć rurami 
ochronnymi typu AROT. Długość osłony ~ 2,00 m (końcówki wystające ok. 0,50 m poza krawędzie wykopu). 

Przy skrzyżowaniu z kablami NN należy stosować przepusty ochronne (osłony rurowe dwudzielne o średnicy D 110 
koloru niebieskiego) 

Warunki wykonania skrzyżowania z kablami eklektycznymi: 

- Skrzyżowania i zbliżenia przewodów kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi należy wykonać zgodnie z 
wymogami PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresie linii izolowanych oraz w zakresie 
linii gołych zgodnie z normą PN-E-5100-1:1998. Ponadto, zgodnie z normą PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 
linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

- Przystąpienie do prac związanych z założeniem przepustów może się odbyć po uprzednim odłączeniu kabli 
spod napięcia przez RE 

- Przepusty winni zakładać pracownicy z uprawnieniami branżowymi w zakresie występujących rodzajów kabli i 
napięć. 

- Prace w obrębie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) należy prowadzić ręcznie 

Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie należy w trybie pilnym 
zgłosić w Wydziale Eksploatacyjnym RE. 

 

5.5.3. Próby szczelno ści kanalizacji sanitarnej. 

Próbom szczelności oprócz studzienek poddaje się przewody kanalizacyjne, natomiast rury osłonowe zakładane na 
te przewody lub rury przewiertowe nie są poddawane takim próbom. 

5.5.3.1 Badanie przewodów kanalizacyjnych na infilt racj ę. 

Badanie na infiltrację przeprowadza się przy pustym przewodzie. Długość przewodu do odbioru końcowego nie 
powinna być mniejsza od odległości pomiędzy kolejnymi studzienkami. Maksymalna długość odcinka 
przeznaczonego do odbioru końcowego nie jest ograniczona w normie. 

Ponieważ zgodnie z pkt. 6.1. Polskiej Normy PN-92/B-10735, nie dopuszcza ubytku wody lub ścieków z przewodu 
wykonanego z tworzyw sztucznych, zatem i dopływ wód infiltracyjnych powinien wynosić zero. 

Badanie na infiltrację wody z gruntu do przewodu wykonuje się przy niepodłączonych przyborach odprowadzających 
ścieki do kanalizacji i przy zaślepionych wszystkich otworach wlotowych. Zaślepienie otworów należy wykonać przy 
użyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

5.5.3.2 Badanie przewodów kanalizacyjnych na eksfil tracj ę. 

Badanie na eksfiltrację przeprowadza się na przewodzie wypełnionym wodą do wysokości 0,5 m nad górną 
krawędzią otworu wylotowego znajdującego się w studzience na górnym końcu badanego przewodu. 

Długość przewodu do odbioru końcowego nie powinna być mniejsza od odległości pomiędzy kolejnymi 
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studzienkami. 

Maksymalna długość odcinka przeznaczonego do odbioru końcowego, przy spadku niwelety kanału 
przekraczającym 5% powinna być ograniczona do odcinka przewodu między dwoma kolejnymi studzienkami. 
Drugim ograniczeniem długości badanego przewodu jest wymóg wysokości napełnienia w studzience na górnym 
końcu badanego przewodu. Przy długościach znacznych po zachowaniu tego warunku w studzience na dolnym 
końcu badanego przewodu może dojść do wylania się wody na teren, co dyskwalifikowałoby badanie. 

Badanie na eksfiltrację wody z przewodu do gruntu wykonuje się przy niepodłączonych przyborach 
odprowadzających ścieki do kanalizacji i przy zaślepionych wszystkich otworach wlotowych. Zaślepienie otworów 
należy wykonać przy użyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Na wewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu badanego odcinka należy wykreślić linię poziomą na wysokości 
0,5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego. Napełnianie odcinka badanego należy rozpocząć od studzienki 
położonej najniżej aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. 

Po napełnieniu przewodów i studzienek z tworzyw sztucznych (materiały nie-nasiąkliwe) pozostawia się je w celu 
należytego nasączenia ścian, wodą przez czas 1 godziny. Przez ten czas należy przeprowadzić przegląd badanego 
odcinka i kontrolę złączy. Po upływie 1 godziny należy uzupełnić ewentualny zaistniały ubytek wody do poziomu 
określonego w/w linią. Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody przeprowadzić właściwą próbę szczelności. Dla rur i 
studzienek z tworzyw sztucznych nie powinien wystąpić ubytek wody przy czasie trwania próby T = 30 min dla 
odcinka o długości do 50 mb, lub T = 1 godzina dla odcinka o długości powyżej 50 mb. 

Wodę użytą dla badania danego odcinka można użyć ponownie dla badania innego odcinka sieci kanalizacyjnej. 

 

5.5.4. Przejścia szczelne przez ściany i przej ścia pod ławami fundamentowymi 

Do wykonywania przejść szczelnych stosować odpowiednie systemowe kształtki z uszczelką. Przy przechodzeniu 
rurociągów z tworzyw sztucznych pod ławami fundamentowymi, stosować rury osłonowe stalowe lub żeliwne o 
długości większej o ok. 1m od szerokości ławy, tak, by środek rury osłonowej znajdował się pod środkiem przekroju 
ławy. 

5.6. Warunki wyceny prac. 

Dla sieci kanalizacji sanitarnej przyjęto zasadę rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do 
kluczowego wyposażenia technologicznego sieci. Tym samym w ST pominięto specyfikację drobnego 
sprzętu i materiałów towarzyszących. Koszty związane z wyposażeniem sieci w  materiały towarzyszące 
muszą być wliczone przez Wykonawcę w cenę wykonania robót zasadniczych. Jednocześnie w każdym 
przypadku zastosowanie ma następujący zapis: 

UWAGA: 

Różnice pomi ędzy ilo ściami elementów wyposa żenia sieci, podanymi w zestawieniach na rysunkach 
w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Te chnicznych, w stosunku do rzeczywistego 
obmiaru lub konieczno ści zachowania wymaganej przez In żyniera jako ści robót nie mog ą być 
podstaw ą zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze Rob ót dla robót wynikaj ących z tej 
Umowy i nie b ędą podstaw ą innych roszcze ń Wykonawcy.   

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6 ST 
„Wymagania ogólne”. 
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6.1.2. Kontrola wykonania 

Kontrola wykonania przyłącza kanalizacyjnego polega na sprawdzeniu zgodności budowy z zatwierdzonym 
projektem.  

Należy sprawdzić: 

− wytyczenie osi przewodu, 

− szerokość wykopu, 

− głębokość wykopu, 

− odwadnianie wykopu, 

− szalowanie wykopu, 

− zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

− odległość od budowli sąsiadującej, 

− zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

− rodzaj podłoża, 

− rodzaj rur i kształtek, 

− składowanie rur i kształtek, 

− ułożenie przewodu, 

− zagęszczenie obsypki przewodu, 

 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów 
stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 

Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania robót 
budowlanych (ziemnych) oraz technologia montażową sieci i urządzeń, natomiast maksymalna szerokość 
wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie. 

Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu 
powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym 
projekcie i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób obniżenia 
poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Natomiast przed 
napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. 

Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony projekt nie 
przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 

W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli 
komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej 
obudowy wykopu. 

Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie 
szpar w oszalowaniu wykopu. 

Rury, kształtki, zawory przygotowane do montażu powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami 
przyjętymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Rury, kształtki, powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z 
tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. 

Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i 
zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej 
długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu 
wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 

Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub 
mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. 
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Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 
określona w niniejszej ST. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. 
Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia 
gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 

6.2. Próby szczelno ści kanału grawitacyjnego 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności kanału 
grawitacyjnego. 
Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód 
gruntowych do kanału. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 
1610, WTWORTS oraz WTWOR.  
 
Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić: 

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

− odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 
przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

− wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

− należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
  
badanie na eksfiltracj ę: 

− zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu  

− poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 
m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej 

− po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience 
położonej wyżej, w czasie: 

o 30 min. na odcinku o długości do 50 m  

o 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m 
 
badanie na infiltracj ę: 

− podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, 
jak przy badaniu na eksfiltrację.  

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

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

7.3. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
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1) m (metr bieżący) - dla: 

− długości wykonanej i odebranej kanalizacji odpływowej, przy czym długość kanalizacji przyjmowaną 
do obmiaru liczyć należy jako sumę odległości między osiami studzienek kanalizacyjnych 
pomniejszoną o sumę średnic wszystkich dolnych części (komór roboczych) studzienek 
zamontowanych na kanalizacji. 

− długości zamontowanych i odebranych rur ochronnych, przy czym długość rury przyjmowaną do 
obmiaru liczyć należy jako długość rury osłonowej jeżeli nie dochodzi ona do studzienek 
kanalizacyjnych, w przeciwnym przypadku jako sumę odległości między osiami studzienek 
kanalizacyjnych pomniejszoną o sumę średnic wszystkich dolnych części (komór roboczych) 
studzienek zamontowanych na kanalizacji 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1.      Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne " pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2. Zasady szczegółowe Przej ęcia Części Robót 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe 
odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w 
szczególności robót podlegających zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót natomiast długość odcinka robót instalacyjnych poddana 
odbiorowi nie powinna być mniejsza od odległości między dwoma sąsiadującymi ze sobą studzienkami. W związku z 
tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

− zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów, 

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

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

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

− prawidłowości wyników próby szczelności, 

 

8.3. Zasady szczegółowe Przej ęcia Robót 

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

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

− aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

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

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy przyjmować 
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Cena wykonania robót 

1. Cena ułożenia rurociągów mierzonych w metrach  obejmuje: 

− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 
obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

− zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

− wykonanie elementów tymczasowych i zabezpieczających oraz wszelkich prac towarzyszących przy 
przekroczeniach przeszkód - kolizjach  

− wykonanie wykopów, zgodnie z ST 02.00, 

− wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 

− montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych, zabezpieczenie rurociągu korkami zaślepiającymi, 

− zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 

− oznakowanie trasy rurociągów taśmą z wkładka metalową 

− próby szczelności odcinków, 

− zasypanie wykopów z zagęszczeniem, zgodnie z ST 02.00, 

− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

− uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

2. Cena montażu rur ochronnych liczona w metrach  obejmuje: 

− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 
obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

− zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

− wykonanie elementów tymczasowych i zabezpieczających oraz wszelkich prac towarzyszących przy 
przekroczeniach przeszkód - kolizjach  

− wykonanie wykopów, zgodnie z ST 02.00, 

− wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 

− montaż rur ochronnych, kształtek, armatury, przejść szczelnych,  

− zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 

− przeciąganie rurociągu  w rurach ochronnych, 

− demontaż tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód, 

− próby szczelności odcinków, 

− zasypanie wykopów z zagęszczeniem, zgodnie z ST 02.00, 

− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

− uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- ITB 

2. WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 

3. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością  

4. PN-EN 295-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- 
Wymagania  

5. PN-EN 295-4:2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- 
Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych  

6. PN-EN 295-4:2000/AC:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej -- Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i 
elementów zamiennych  

7. PN-EN 295-6:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- 
Wymagania dotyczące studzienek kamionkowych  

8. PN-EN 295-7:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej -- 
Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do 
przeciskania  

9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej  

10. PN-EN 512:2000 Wyroby włókno-cementowe -- Rury ciśnieniowe i złącza  

11. PN-EN 512:2000/A1:2002Wyroby włókno-cementowe -- Rury ciśnieniowe i złącza  

12. PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji -- Rury, złącza i kształtki do systemów 
grawitacyjnych  

13. PN-EN 588-2:2004 Rury włókno-cementowe do kanalizacji -- Część 2: Studzienki włazowe i 
niewłazowe  

14. PN-EN 598:2000 Rury, kształtki, i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do 
odprowadzania ścieków  

15. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Pojęcia ogólne i definicje  

16. PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Wymagania  

17. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Planowanie  

18. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 
środowisko  

19. PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Modernizacja  

20. PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Część 6: Układy pompowe  

21. PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Część 7: Eksploatacja i użytkowanie  

22. PN-EN 773:2002 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
ciśnieniowej  

23. PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji -- Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  

24. PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące elementów 
rurociągu i systemu  

25. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
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26. PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej  

27. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji -- 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  

28. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i 
kanalizacji -- Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  

29. PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i 
żelbetowe  

30. PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe  

31. PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  

32. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych  

33. PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane 
pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne  

34. PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane 
pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury  

35. PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane 
pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki  

36. PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane 
pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura  

37. PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane 
pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) -- Część 5: Przydatność do stosowania 
w systemie  

38. PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: 
Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami 
inspekcyjnymi  

39. PN-EN 14364:2006 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej i 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Utwardzalne tworzywa 
sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem 
szklanym (GRP) -- Specyfikacje dotyczące rur, kształtek i połączeń  

40. PN-EN 14457:2005 (U) Wymagania ogólne dotyczące elementów specjalnie zaprojektowanych do użytku 
w bezwykopowej budowie kanalizacji  

41. PN-EN 14654-1:2005 (U) Prowadzenie operacji oczyszczania systemów odwodnienia i kanalizacji oraz 
sprawdzenie -- Część 1: Oczyszczanie kanalizacji  

42. PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy do przesyłania 
wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli -- Praktyczne zalecenia układania 
przewodów pod ziemią i nad ziemią  

43. PN-ENV 1401-3:2002 (U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji  

44. PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja -- Urządzenia i sieć zewnętrzna -- Oznaczenia graficzne  
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45. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne -- Wymagania w projektowaniu  

46. PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnętrzna -- Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów 
ściekowych  

47. PN/B-10710 Projekt Kanalizacja -- Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych  

48. PN-B-10729:1999 Kanalizacja -- Studzienki kanalizacyjne  

49. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania\ 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
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ST 03.00 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót sieci 
wodociągowej dla zadania: „Budowa hydroforni kontenerowej, przy ul. Kowalskiego w Dęblinie”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych  
w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Zakres robót realizowanych w ramach sieci wodociągowej obejmuje: 

(1) Roboty przygotowawcze, 

(2) Roboty monta żowe : 

1) rurociągi ciśnieniowe sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem, 

 (3) Roboty ko ńcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przej ęcia Robót 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTSTR), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych (WTSTRTS) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
1.4. Ponadto: 

− Sieć wodoci ągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi znajdujących się poza budynkami, w granicach od ujęcia do zestawu 
wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 

− Przewód wodoci ągowy tranzytowy - Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do 
przesyłu wody. 

− Przewód wodoci ągowy magistralny - Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, przeznaczony do 
rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 

− Przewód wodoci ągowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do 
przyłączy wodociągowych. 

− Przyłącze wodoci ągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 
wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.  

− Uzbrojenie przewodów wodoci ągowych - Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 
działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

− Armatura sieci wodoci ągowych - W zależności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 
- armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, 
- armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 
- armatura przeciwpożarowa - hydranty, 
- armatura czerpalna - zdroje uliczne.  

− Podło że naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

− Podło że naturalne z podsypk ą - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu 
drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał 
z którego wykonano rury przewodu wodociągowego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

− Podło że wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie 
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gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

− Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem wodociągowym i obsypką. 

− Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką , otaczający przewód wodociągowy. 

− Zasypka - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 

− Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie na 
skutek ciśnienia wody. 

− Blok podporowy - Element zabezpieczający armaturę przed przemieszczaniem w pionie. 

− Rura ochronna - Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową. 

− Przeszkody - Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Postanowienia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiału oraz za zgodność ich parametrów i jakości z 
postanowieniami Umowy. 

Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z 
wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych 
czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i 
wytrzymałościowych materiałów. 
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. Rury z 
tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, 
specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

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

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

2.2. Dokumentacja 

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

2.3. Ruroci ągi. 

2.3.1. Rury i kształtki PE oraz armatura 

Materiały zastosowane do budowy wodociągu winny posiadać : 
− Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny 
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− Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną akredytowaną instytucję potwierdzający zgodność 
wszystkich produktów z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat ten winien obejmować 
badania organizacji produkcji, etapy kontroli pośredniej, procesy produkcyjne, dokumentację i 
zapisy produkcyjne oraz końcowy produkt pod kątem wymagań normy PN-EN 545. 

− Aprobatę Techniczną 
− Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną 
− Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów do stosowania w ciągach 

komunikacyjnych. 

Do budowy sieci wodociągowej należy zastosować rury i uzbrojenie zgodne z niniejszą ST i dokumentacją 
projektową. 

− rury wodociągowe ciśnieniowe z PEHD SDR11 PN16 Dz110mm, łączone metodą zgrzewania 
czołowego, zgodne z normą PN-EN 12201 (na rurociągach tłocznych), 

− kształtki do zgrzewania elektrooporowego z PEHD SDR11 PN16 Dz110mm, 

2.3.2. Materiał na podsypk ę obsypk ę i zasypk ę wst ępną przewodów 

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

Sypki materiał gruntowy, z którego należy wykonać podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną przewodów 
powinien spełniać przede wszystkim następujące wymagania: 

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

 

2.3.3. Piasek na podsypk ę i obsypk ę rur 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 

 

2.4. Beton. 

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać wymaganiom PN-89/B-
30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Część 1: 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 

2.5. Geotkaniny, geowłókniny. 

W przypadku, gdy w podłożu zalegają gruntu plastyczne, grunty pylaste lub organiczne nawodnione a także 
w terenach, w których znaczny napływ wód gruntowych doprowadzić może do nadmiernego 
zanieczyszczenia podsypki i obsypki kanałów lub doprowadzić do wypływania kanałów zastosować należy 
warstwy separacyjne i wzmacniające wykonane z geotkanin. 

 

2.6. Składowanie rur i kształtek z tworzyw sztuczny ch. 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
− Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 
− Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 

o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 
składowania ok. 1 m.  

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

− Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 
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itp.). 
− Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. 

− Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
− Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek lub kręgów po podłożu. 
− Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
− Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
− Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 

zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

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

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

 

Składowanie transport i rozładunek rur i kształtek z tworzyw sztucznych nale ży wykonywa ć zgodnie z 
zaleceniami producenta/dostawcy elementów. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

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

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

- urządzenie do zgrzewania rur 

- komplet elektronarzędzi, 

- komplet narzędzi ślusarskich, 

- agregat prądotwórczy, 

- spawarka elektryczna wirująca, 

- sprężarka powietrza spalinowa, 

- żuraw samochodowy, 

- koparka, 

- betoniarka wolnospadowa elektryczna, 

- płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 

- zagęszczarka wibracyjna, 

- pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 

- ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

- urządzenia do wykonania wodociągów metodami bezwykopowymi, 

  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
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Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

- samochód skrzyniowy,  

- samochód dostawczy, 

- samochód samowyładowczy, 

- przyczepa skrzyniowa, 

- przyczepa dłużycowa, 

- ciągnik kołowy 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie 
materiału.  

Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o 
odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykony wać zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy 
elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

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

 

4.1. Transport rur i kształtek z tworzyw sztucznych . 

Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach odpowiedniej długości. 

Nie wolno rur i kształtek zrzucać lub wlec. 

Kształtki podczas transportu, należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się. 

Wyładunek wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką umożliwiającą 
zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. 

Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi. 

Przewóz powinno się wykonywać przy temperaturach powietrza -5˚C do +30˚C 

Na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości 
min 10cm i grubości min 2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur. 

Rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem. 

Przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1,0 m. 

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur. 

Rur i kształtek nie wolno transportować razem z elementami betonowymi lub żeliwnymi, lub też innymi ciężkimi 
akcesoriami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-
PN, WTSTR, WTSTRTS i postanowieniami Kontraktu. 
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5.2. Zakres robót przygotowawczych. 

− Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
− Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych. 
− Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 
− Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 
− Zabezpieczenie drzew zlokalizowanych w odległości do 2,5 m od przewidzianych do realizacji 

kanałów, 
− Lokalizacja istniejącego uzbrojenia (przekopy kontrolne) 
− Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
− Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

5.3. Zakres robót zasadniczych.  

Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci wodociągowej obejmują:  
− Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 
− Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 
− Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 
− Łączenie rur i kształtek, 
− Uzbrojenie rurociągu w armaturę, 
− Wykonanie izolacji, 
− Wykonanie obsypki rurociągu, 
− Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągami, 
− Próby szczelności sieci i odcinków, 
− Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-
PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy. 
 

5.4. Szczegółowy zakres robót zasadniczych.  

5.4.1. Szczegółowy zakres robót  

Zakres realizacji sieci wodociągowej obejmuje: 
− Przyłącze wodociągowe (zasilanie)  Dn 110mm PE   L = 31,0 m 
− Przyłącze wodociągowe (podwyższone ciśn.) Dn 110mm PE  L = 45,0 m 

 

5.5. Warunki techniczne wykonania robót.  

5.5.1. Wykonanie ruroci ągów ci śnieniowych z PE w wykopie otwartym 

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

5.5.1.1 Przygotowanie podło ża. 

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie z wymaganiami 
opisanymi ST 01.00 „Roboty ziemne”. Sposób posadowienia rurociągów jest uzależniony od istniejących warunków 
gruntowo-wodnych. 

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi się to w zasadzie 
do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i niezawierających kamieni. W tych 
gruntach przewód można ułożyć bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o 
grubości 15cm. 

Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokość warstwy 
podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 
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minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody 
zagęszczenia. 

W przypadku występowania w poziomie ułożenia rurociągów gruntów organicznych miękkoplastycznych, 
plastycznych należy dokonać ich częściowej wymiany na podsypkę piaskowo żwirową. 

Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej przy ręcznym wykonywaniu wykopu 
lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie układania przewodu wyrównuje się te różnice. 

W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu 
ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 

Zasypkę wokół rury piaskiem, należy wykonywać warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem każdej warstwy do 
wysokości 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskując wskaźnik zagęszczenia odpowiednio: 0,95 w terenach zielonych, 
1,00 w przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej. 

5.5.1.2 Zasady monta żu ruroci ągów z PEHD. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć 
je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed 
zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu 
przed zamuleniem. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogą w żadnym punkcie 
przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 
10 cm. 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka przewodu 
odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża 
wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy 
przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku 
ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m. Przy 
opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić uwagę na to, 
aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D 
(D - średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury, 
jedna z firm podaje następujące wartości ugięć: 

− 20 x D (przy temp. + 20°C), 
− 35 x D (przy temp. + 10°C), 
− 50 x D (przy temp. 0°C). 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych 
przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca 
łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od 
technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu 
zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. 

W czasie montażu przestrzegać instrukcji montażu podanej przez producentów zastosowanych materiałów. 

5.5.1.3 Zgrzewanie doczołowe. 

Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji montażu. 

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić uwagę na: 
− prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 
− zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 
− dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 
− temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210-220°C (PE), 
− bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne jest np. 

dotknięcie palcem), 
− współosiowość   (owalizację   należy   usunąć   stosując   nakładki   mocujące w zgrzewarce), 
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− utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą 
drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem, 

− czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na 
dużą wrażliwość na utlenienie (PE), 

− siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 
− siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym 

poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, 
w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyśpieszania. 

Inne parametry zgrzewania takie jak: 
− siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 
− czas rozgrzewania, 
− czas dogrzewania, 
− czas zgrzewania i chłodzenia, 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce 
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych 
odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 

5.5.1.4 Zgrzewanie elektrooporowe. 

Zgrzewanie elektrooporowe odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza 
wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE, a następnie przepuszcza się przez drut oporowy, 
prąd w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja 
elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 

Każde złącze elektrooporowe ma „swoje” parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź na złączu w postaci 
nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut 
elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. 

Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki przebiegu zgrzewania w postaci wypływek (wysuwające się 
pręciki PE po zakończeniu procesu zgrzewania). 

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają producenci złącz 
elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -
5°C do +45°C. 

5.5.2. Połączenia elementów PE z armatura i kształtkami z żeliwa. 

Połączenia rur PE z elementami z żeliwa wykonuje się poprzez zamontowanie (zgrzanie) odpowiednich tulei z 
kołnierzami stalowymi na końcówkach przewodów PE lub zamontowanie specjalnych kołnierzy z żeliwa 
sferoidalnego do PE i skręcenie z kołnierzami kształtki żeliwnej. Połączenia istniejących rurociągów z projektowanymi 
należy wykonać stosując specjalne kołnierze z żeliwa sferoidalnego dostosowane do materiału z jakich zbudowane 
są istniejące rurociągi, montując kołnierz na istniejącym rurociągu. 

W czasie montażu przestrzegać instrukcji montażu podanej przez producentów zastosowanych materiałów. 

5.5.3. Głęboko ść uło żenia, umieszczenie wzgl ędem uzbrojenia podziemnego. 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala 
ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone id 
wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20m. 

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez 
zamarzaniem, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia 
(warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

5.5.4. Obsypka i zasypka przewodów. 

Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna przewodów kanalizacyjnych 
powinna zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65 

Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny z p. 2 niniejszej ST. 

Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. Zasypkę wstępną 
nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej 
warstwy nie powinna przekraczać 15cm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby 
bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń przewodów powinny pozostać 
odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów wykonać do wysokości około 10 cm ponad wierzch 
rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób szczelności danego 
odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika 
zagęszczenia równego, co najmniej 0,95. 

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

Po wykonaniu zasypki wstępnej wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie wymaganiami określonymi w ST 01.00 
„Roboty ziemne”. 

5.5.5. Kolizje terenowe. 

5.5.5.1 Skrzy żowania z uzbrojeniem podziemnym. 

W uzgodnieniach branżowych oraz w protokole ZUD określone zostały warunki dotyczące zbliżeń projektowanych 
przewodów do istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 

W projekcie uwzględniono podane warunki przez zachowanie odległości poziomej od istniejącej obiektów. W 
przypadkach skrzyżowań przewodów tłocznych z istniejącymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano w 
miejscach zbliżeń zabezpieczenie istniejącego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz założenie rury 
ochronnej przed zasypaniem wykopu. 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą 
infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o wykonywanych pracach zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi i podwieszenie na całej długości 
wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni 
nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. W miejscach występowania 
kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy 
kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 

Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy założyć na przewód gazowy rurę ochronna z polietylenu. Końce 
rury ochronnej należy uszczelnić gumowymi manszetami. Rury ochronne o długości przekraczającej 15m 
instalowane na gazociągach średniego ciśnienia powinny być wentylowane. 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych na 
rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. 

 

5.6. Warunki wyceny prac. 

Dla sieci wodociągowej przyjęto zasadę rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego 
wyposażenia technologicznego sieci. Tym samym w ST pominięto specyfikację drobnego sprzętu i 
materiałów towarzyszących. Koszty związane z wyposażeniem sieci w  materiały towarzyszące muszą być 
wliczone przez Wykonawcę w cenę wykonania robót zasadniczych. Jednocześnie w każdym przypadku 
zastosowanie ma następujący zapis: 

UWAGA: 

Różnice pomi ędzy ilo ściami elementów wyposa żenia sieci, podanymi w zestawieniach na rysunkach 
w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Te chnicznych, w stosunku do rzeczywistego 
obmiaru lub konieczno ści zachowania wymaganej przez In żyniera jako ści robót nie mog ą być 
podstaw ą zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze Rob ót dla robót wynikaj ących z tej 
Umowy i nie b ędą podstaw ą innych roszcze ń Wykonawcy.   
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6 ST 
„Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w 
trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i 
w formie określonej w PZJ. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.2.1. Przewody ci śnieniowe 

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

− sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 
− sprawdzenie szerokości wykopu, 
− sprawdzenie głębokości wykopu, 
− sprawdzenie odwodnienia wykopu, 
− sprawdzenie szalowania wykopu, 
− sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 
− sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 
− sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 
− sprawdzenie rodzaju rur, kształtek i armatury, 
− sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek 
− sprawdzenie ułożenia przewodu, 
− badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej przewodu 
− badanie szczelności przewodu - próba hydrauliczna zgodna z PN-B-10725, 
− badania bakteriologiczne wody dla przewodów wodociągowych. 

6.2.2. Próby ci śnieniowe przewodów ci śnieniowych 

Próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymaganiami PN-B-10725 
oraz wytycznymi producenta rur. 

Do prób należy przystąpić po usztywnieniu przewodów ciśnieniowych, właściwym ich zaślepieniu i 
odsłonięciu wszystkich uszczelnianych złączy. Długość odcinka próbnego nie większa niż 300m. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy szczegółowo przestrzegać następujących warunków: 
− przewody nie mogą być nasłonecznione, a zimą temperatura ich powierzchni zewnętrznej nie może 

być niższa niż 1OC, 
− napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu, 
− temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20OC, 
− po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w 

celu ustabilizowania, 
− ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0MPa, 
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− po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 
sprawdzać poziom ciśnienia. 

Odcinki przewodu układane metodą przewiertu sterowanego należy poddać próbie ciśnienia przed 
wprowadzeniem do przewiertu. 

6.2.3. Płukanie i dezynfekcja sieci wodoci ągowej 

Płukanie i dezynfekcję przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805. W szczególności: 
− po zakończeniu przekładki sieci wodociągowej i pozytywnych wynikach próby szczelności należy 

dokonać płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być 
tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód 
można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i 
bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów 
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien 
wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru, należy przeprowadzić 
ponowne płukanie. 

− dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych 
przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upoważnionej, wykażą, że pobrana próbka 
wody spełnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

7.3. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

1) m (metr bieżący) - dla: 

− długości wykonanych i odebranych rurociągów ciśnieniowych, przy czym długość sieci przyjmowaną 
do obmiaru liczy się oddzielnie dla każdej średnicy zamontowanego rurociągu, jako sumę wszystkich 
odcinków sieci nie pomniejszoną o długość kształtek i armatury. 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1.      Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne " pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
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8.2. Zasady szczegółowe Przej ęcia Części Robót 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe 
odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w 
szczególności robót podlegających zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót natomiast długość odcinka robót instalacyjnych poddana 
odbiorowi nie powinna być mniejsza od odległości między dwoma sąsiadującymi ze sobą studzienkami. W związku z 
tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

− zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów, 

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

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

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

− prawidłowości wyników próby szczelności, 

− prawidłowości wykonania izolacji termicznych 

8.3. Zasady szczegółowe Przej ęcia Robót 

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

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

− aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy przyjmować 
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Cena wykonania robót 

1. Cena ułożenia rurociągów mierzonych w metrach  obejmuje: 

− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 
obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

− zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

− wykonanie elementów tymczasowych i zabezpieczających oraz wszelkich prac towarzyszących przy 
przekroczeniach przeszkód - kolizjach  

− wykonanie zabezpieczeń ogrodzeń, 

− wykonanie rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń do stanu pierwotnego niepogorszonego, w przypadku 
wystąpienia konieczności, 
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− wykonanie wykopów, zgodnie z ST 01.00, 

− wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 

− zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 

− oznakowanie trasy rurociągów taśmą z wkładka metalową 

− próby szczelności odcinków, 

− zasypanie wykopów z zagęszczeniem, zgodnie z ST 01.00, 

− wykonanie płukania i dezynfekcji przewodów wodociągowych 

− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

− uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- ITB 

2. WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 

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

4. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych  

5. PN-EN 12201-1:2004    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

6. PN-EN 12201-2:2004   Systemy  przewodów rurowych  z tworzyw sztucznych  do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury 

7. PN-EN 12201-3:2004   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 3:Kształtki 

8. PN-EN 12201-4:2004   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

9. PN-ISO 7858-1:1997    Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania 

10. PN-EN 558-1 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej 
do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN 

11. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 
1: Wymagania ogólne  

12. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 
2: Armatura zaporowa  

13. PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 (U) Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 
-- Część 2: Armatura zaporowa  

14. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 
3: Armatura zwrotna  

15. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 
4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające  

16. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 
5: Armatura regulująca  

17. PN-EN 1074-6:2005 (U) Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 
6: Hydranty  

18. PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące systemów i ich części składowych 
przeznaczonych do gromadzenia wody  
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19. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna -- Obiekty i elementy wyposażenia -- Terminologia  

20. PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja -- Urządzenia i sieć zewnętrzna -- Oznaczenia graficzne 

21. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania\ 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
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ST 04.00 

ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA   
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót elektrycznych związanych z wykonaniem zadania: „Budowa hydroforni 
kontenerowej, przy ul. Kowalskiego w Dęblinie”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 
Robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania elektrycznych instalacji obiektowych  i 
systemu AKPiA obejmuje: 
(1) Roboty przygotowawcze: 

1. Prace geodezyjne:  
• wytyczenie trasy wykopów dla kabli ziemnych,  
• ustalenie odcinków kablowych podlegających demontażowi lub przełożeniu, 
• ustalenie nowych tras demontowanych odcinków kablowych, 
• wytyczenie trasy instalacji uziemiających i wyrównawczych, 

 
2. Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia 

terenu oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk, 
3. Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
4. Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających wykopy. 
5. Przygotowanie stref odkładczych dla odkrywki wykopów i składowania 

materiałów. 
6. Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
7. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i 

wodę oraz odprowadzenia ścieków. 
8. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 
9. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu. 

 
 (2) Roboty zasadnicze: 

1. Wykonanie wykopów dla kabli, 
2. Wykonanie warstwy podsypkowej, 
3. Układanie kabli niskiego napięcia zasilających i sygnałowych w ziemi, 
4. Układanie kabli niskiego napięcia zasilających i sygnałowych w  kontenerach, 
5. Układanie kabli niskiego napięcia zasilających i sygnałowych w rurach 

osłonowych, 
6. Układanie rur ochronnych, 
7. Układanie folii kalandrowanej, 
8. Podłączanie osprzętu instalacyjnego oraz napędów urządzeń technologicznych, 
9. Montaż i uruchomienie układów pomiarowych i urządzeń AKPiA, 
10. Montaż gotowych rozdzielnic zasilająco-sterowniczych, 
11. Modernizacja i uruchomienie oprogramowania systemu sterowania i wizualizacji 

na obiektach technologicznych, 
12. Wykonanie instalacji ochronnych: 

o przeciwporażeniowej, 
o wyrównawczej, 
o uziemiającej, 
o odgromowej. 

13. Montaż układów ochrony przeciwprzepięciowej, 
14. Montaż i podłączanie wnętrzowych opraw oświetleniowych, 
15. Montaż i podłączanie grzejników elektrycznych, 
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16. Zasypanie i zagęszczenie wykopów, 
17. Przeprowadzenie niezbędnych badań, pomiarów i badań sprawdzających. 
18. Dostawa i uruchomienie agregatu prądotwórczego wraz z koniecznymi 

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

1. Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających wykopy, 
2. Prace porządkowe po wykonaniu Robót, 
3. Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
4. Kontrola jakości wykonanych Robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu 
oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
Ponadto definiuje się następująco poniższe skróty: 

• AKP – Aparatura kontrolno-pomiarowa, 
• AKPiA – Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, 
• WLZ – Wewnętrzna linia zasilająca, 
• MSR – Miejska Sieć Rozdzielcza, 
• ŚN – średnie napięcie, 
• NN – niskie napięcie, 
• RE – Rejon Energetyczny, 
• SMOiS – System Monitoringu Obiektów i Sterowania. 

Ponadto: 
Dodatkowa ochrona przeciwpora żeniowa  - ochrona części przewodzących dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w 
układzie wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych 
równolegle), wraz z osprzętem, ułożone na trasie od punktu zasilającego do odbiornika 
służąca do przesyłania energii elektrycznej. 
Elektroenergetyczna linia napowietrzna - pięcioprzewodowa linia wykonana kablem AsXSN 
4x50 mm2 wraz z osprzętem, podwieszona do istniejących słupów elektroenergetycznych  
Falowanie kabla  – sposób układania kabla, przy którym długość układanego kabla jest 
większa od trasy, na której układa się kabel. 
Głowica kablowa - zestaw elementów zapewniających właściwe zakończenie linii kablowej, 
umożliwiających podłączenie kabla do zacisków urządzenia zapewniających właściwe warunki 
pracy kabla. 
Kabel  - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
Linia kablowa  - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, 
ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno 
lub wielofazowych. 
Mufa kablowa - zestaw elementów służących do łączenia dwóch odcinków linii kablowych 
zapewniających połączenie elektryczne i mechaniczne kabli oraz zapewniających właściwą 
izolację. 
Napięcie znamionowe linii  - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 
Ogranicznik przepi ęć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej 
przed przepięciami. 
Oprawa o świetleniowa  - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne 
detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
Opaska oznaczeniowa kabla - taśma z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego z 
naniesionymi w sposób trwały (np. wytłoczonymi) danymi identyfikującymi linię kablową: 
Osłona kabla  - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
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Osprz ęt elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementów służących do łączenia, 
zakończania,rozgałęziania lub podwieszania linii kablowej. 
Przepust kablowy  - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przetwornik  sygnału  – urządzenie elektroniczne zmieniające pierwotny sygnał pochodzący z 
sensora bezpośrednio mierzącego określoną wielkość chemiczną lub fizyczną (czujnik, sonda, 
głowica pomiarowa itp.), na standardowy sygnał (napięciowy, prądowy, impulsowy itp.). 
Przył ącze – część linii napowietrznej lub kablowej o napięciu do 1kV zasilającej Odbiorcę 
energii elektrycznej, ograniczone z jednej strony słupem, a z drugiej konstrukcją znajdującą 
się na zasilanym obiekcie. 
Skrzy żowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
Słup o świetleniowy  - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 
Sterownik komunikacyjny – sterownik organizujący obustronną wymianę danych z innym 
sterownikiem, 
Trasa kablowa  - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Ustój  - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
Uziom  – przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z 
ziemią. 
Wizualizacja - przedstawianie na ekranie monitora przebiegu procesu, wartości mierzonych 
parametrów, stany pracy urządzeń oraz stany awaryjne, 
Zabezpieczenie przeciwprzepi ęciowe – urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed 
szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

2.1.1. Rury osłonowe 
Rury osłonowe (ochronne) stosowane do układania w nich kabli ziemnych powinny 
odpowiadać normie BN-80/C-89205.  

2.1.2. Folia 
Folia kalandrowana z uplastycznionego PCV o grubości 0,5mm gat. I. Folia powinna spełniać 
wymagania normy BN-68/6353-03.  

2.1.3. Kable elektroenergetyczne 
Kable elektroenergetyczne typu YKY z żyłami miedzianymi na napięcie 1kV. Dla żyły 
neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej 
kombinacja barw żółto-zielonej. Na powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie 
producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak 
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto należy dołączyć atest 
fabryczny do każdej partii użytego kabla.  

2.1.4. Przewody kabelkowe 
Przewody kabelkowe typu YDY z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 750 
V. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły 
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ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej. Na powłoce przewodów kabelkowych winno 
znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak 
bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.  

2.1.5. Przewody słabopr ądowe  
Przewody informatyczne FTP kat.5 z Żyłami miedzianymi w izolacji i powłoce polietylenu. Żyły 
izolowane skręcone w pary, pary skręcone w ośrodek. Ośrodek ekranowany taśma 
aluminiowo-poliestrową z jednodrutową żyłą uziemiającą o średnicy 0,5 mm ułożoną pod 
ekranem. Powłoka wykonana z polwinitu oponowego PCV. Przewody współosiowe z żyłami 
miedzianymi w izolacji i powłoce polietylenu. Żyła miedziana. Ośrodek ekranowany oplotem z 
drutów miedzianych. Powłoka wykonana z polwinitu oponowego PCV. Oporność 50 om i 
tłumienność 15dB. Na powłoce przewodów winno znajdować się oznakowanie producenta, 
metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do 
obrotu handlowego w budownictwie. 

2.1.6. Osprz ęt rozdzielczy   
Całość osprzętu rozdzielczego na napięcie do 1 kV winna być przystosowana do montażu na 
euroszynie, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu 
handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiadać stopień 
szczelności IP 65 ÷ IP20. 
 

2.1.7. Osprz ęt instalacyjny    
 
Osprzęt instalacyjny, tj. wyłączniki, gniazda wtykowe i puszki rozgałęźne winny być w 
wykonaniu natynkowym w stopniu szczelności IP 44. Gniazda wtykowe dla instalacji o 
napięciu obniżonym 24 V winny mieć odmienny układ otworów wtykowych niż gniazda na 
napięcie 230 V. Całość osprzętu winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak 
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. 
 

2.1.8. Osprz ęt i aparatura kontrolno-pomiarowa     
 
Osprzęt AKP oraz aparaty i przetworniki instalowane w środowisku agresywnym chemicznie i 
o dużej wilgotności winny być w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelności IP 65. Całość 
osprzętu winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa względnie aprobatę techniczną i 
deklarację zgodności z tą aprobatą. Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiałów 
posiadali certyfikat jakości ISO. 
Magazynowanie materiałów na budowie. 
Dostarczone na budowę materiały elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
Należy dążyć do tego, aby materiały przechowywane były w opakowaniach fabrycznych. 
Minimalne wymagania dla pomieszczeń magazynowych to: 
- pomieszczenia zamknięte, 
- temperatura wewnętrzna +10 do +300C, 
- wilgotność względna powietrza nie więcej niż 80%, 
- atmosfera wolna od par i gazów agresywnych, 
- natężenie oświetlenia minimum 100 lx. 
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i Poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wyrobów budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
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2.1.9. Piasek 
Piasek do układania kabla w ziemi powinien odpowiadać normom BN-87/6774-04  

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 
Poniżej wyszczególniono zestawienie podstawowych materiałów dla typowych robót 
elektroinstalacyjnych na poszczególnych obiektach technologicznych z zakresu dotyczącego 
linii kablowych zasilających, sterowniczych, pomiarowych i instalacji uziemienia oraz 
oświetlenia terenu.  
Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń z zakresu robót związanych z systemem 
sterowania i AKPiA wraz z odpowiednimi rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi 
wyszczególniono w punkcie nr 5.2 niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej  

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

− Koparko-spycharka (1) 
− Koparko-spycharka na podw. ciągnika kołowego 0.15m3 (1) 
− Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 KW (50 KM) 
− Żuraw samochodowy (1) 
− Spawarka 
− Ubijak spalinowy 50 KG, 
− Betoniarka przeciwbieżna, 
− Podnośnik montażowy, samochodowy, hydrauliczny, 
− Drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne, 
− Przyrządy pomiarowe (megaomierz, mostek kablowy, próbnik wytrzymałości izolacji, 

próbnik pomiaru izolacji, miernik oporności pozornej). 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zakresu robót niniejszej ST powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
 

− Ciągnik kołowy (1) 
− Samochód skrzyniowy, do 3,5 t, 5 t, 
− Samochód samowyładowczy do 5 t, 
− Samochód dostawczy do 0,9 t, 
− Przyczepa dłużycowa do 4,5 t, 
− Przyczepa do przewozu kabli. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy – Prawo Budowlane, przepisów 
techniczno-budowlanych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowieniami 
Umowy. 
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
towarzyszące: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
b) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
c) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych, 
d) wykonanie zasilania w energię elektryczną miejsca wykonywania Robót, 
e) powiadomienie Rejonu Energetycznego właściwego dla miejsca wykonywania Robót 
oraz wszystkich Użytkowników uzbrojenia podziemnego, z którymi uzgodniono Dokumentację 
Budowy, o terminie rozpoczęcia robót zasadniczych. 
 

5.1.1. Układanie kabli zasilaj ących w rowkach kablowych  
Przed przystąpieniem do robót kablowych należy dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy linii 
kablowej. 
Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć. Przejścia dla pieszych wyznaczyć po 
specjalnych pomostach z barierkami. Wykopy wykonywać wąskoprzestrzenne o szerokości 
dna 0,4 m. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać linią falistą (zapas ca 3 % na 
kompensację przesunięć gruntu) na warstwie piasku o grubości 0,1 m. i zasypać warstwą 
piasku o grubości 0,1 m. Następnie po nasypaniu warstwy gruntu rodzimego (bez kamieni i 
gruzu) o grubości co najmniej 0,15 m. należy ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego 
dla kabli NN, o grubości co najmniej 0,5 mm. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem 
rodzimym z odpowiednim zagęszczeniem. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie za pomocą 
wibratorów. 
Linię kablową na całej długości należy oznakować za pomocą oznaczników nakładanych na 
kabel w odstępach nie mniejszych niż 10 m. 
 

5.1.2. Układanie kabli w przepustach   
 
Głębokość wykopów dla układania przepustów pod drogami i terenami utwardzonymi winna 
zapewnić możliwość ułożenia rury przepustowej tak, aby odległość od górnej powierzchni rury 
do górnej powierzchni drogi wynosiła co najmniej 1,0 m. Przepusty rurowe winny być o 0,5 m. 
dłuższe z każdej strony od szerokości jezdni z krawężnikami. Analogicznie przy 
skrzyżowaniach z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu, przepusty rurowe winny 
być o 1,0 m. dłuższe z obu stron, od szerokości kolidującego uzbrojenia. 
W każdym przypadku, gdzie w wyniku korytowania jezdni, nastąpi zmniejszenie głębokości 
ułożenia przepustu poza przepisową głębokość, należy ułożyć przepust na prawidłowej 
głębokości. Dotyczy to również przepustów ceramicznych, które w wyniku pracy maszyn 
drogowych mogą ulec zniszczeniu;w takim przypadku należy ułożyć przepust stalowy, a kabel 
przełożyć do nowego przepustu. Sposób przedłużenia istniejących przepustów należy 
uzgodnić z RE. Nie należy przedłużać przepustów za pomocą rur dwudzielnych, 
niegwarantujących drożności przepustu. Dopuszczalne jest przedłużanie istniejących 
przepustów rurami dwudzielnymi w przypadku kabli układanych po 1990 roku. W takim 
przypadku należy równolegle do przepustów przedłużanych, ułożyć przepusty rezerwowe, w 
ilości przepustów przedłużanych. 
Przepusty przed zasypaniem podlegają sprawdzeniu technicznemu przez pracownika RE. 
W miejscach skrzyżowania i zbliżenia układanego kabla z innymi sieciami, kabel nn należy 
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układać w rurze ochronnej, grubościennej PVC Ø 110 mm. Pod jezdnią kabel nn układać w 
rurze stalowej Ø 100 mm. Połączenie rur stalowych wykonać przez spawanie. Istniejący kabel 
nn, który znajduje się pod jezdnią, a nie jest zabezpieczony rurą, należy zabezpieczyć 
poprzez nałożenie na niego rury dwudzielnej, grubościennej PVC Ø110 mm. W każdym takim 
przypadku należy ułożyć obok przepusty rezerwowe, a kable nieczynne ZE S.A. traktować jak 
kable czynne. 
 

5.1.3. Instalacje elektryczne wewn ętrzne na obiekcie    
 
Przy wykonywaniu robót elektrycznych wnętrzowych należy przeprowadzić następujące 
roboty podstawowe: 
- trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych), 
- montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych i koryt kablowych, 
- przejścia przez ściany i stropy, 
- montaż tablic rozdzielczych, sprzętu i osprzętu, 
- łączenie przewodów, 
- podejścia i przyłączanie odbiorników, ruch próbny urządzeń, 
- wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony odgromowej, 
- ochrona antykorozyjna. 
Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy winny być realizowane w osłonach. W 
przypadku trasy koryt kablowych, koryto winno przechodzić przez ścianę lub strop. Przejścia 
przechodzące przez ściany zewnętrzne budynków należy prowadzić w osłonach z tworzywa 
sztucznego lub materiałów ceramicznych. 
Przejścia przez ściany winny być uszczelnione materiałem niepalnym na długości co najmniej 
10cm. 
Przejścia przez stropy mogą być uszczelnione na długości niemniejszej niż 8cm. 
Przy ustawianiu na obiekcie rozdzielnic należy spełnić następujące wymagania: 
- sposób ustawienia musi wyeliminować przeniesienie się drgań pochodzących od urządzeń 
technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań amortyzujących, 
- temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatów rozdzielczych w normalnych 
warunkach pracy nie powinna być niższa niż -20 C i wyższa niż +35 C, 
- musi być zapewniony swobodny dostęp dla obsługi (nie mniej niż 1m). 
Sposób podłączenia przewodów elektrycznych do zacisków aparatów lub listew powinien 
zapewnić: 
- pewny styk elektryczny, 
- trwałe mechaniczne podłączenie uniemożliwiające wysunięcie przewodu z zacisku, 
- ochronę przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie końcówek). 
Dla przewodów wielodrutowych (linki) stosować końcówki zaciskające rurkowe lub cynowanie. 
Przy podłączeniu przewodów do zacisków śrubowych należy stosować końcówki kablowe. 
Do listew zaciskowych niedopuszczalne jest wprowadzenie więcej jak dwóch przewodów pod 
jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny być tego samego typu (materiał i przekrój). 
Przewód wspólny łączący kilka zacisków (mostek) nie może być dzielony. Podłączenia tego 
typu należy wykonać jako pętlę ciągłą bez rozcinania przewodu. W szczególności dotyczy to 
przewodów ochronnych. Montaż instalacji elektrycznej oraz ochrony przed porażeniem, 
należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi odnośnymi 

5.1.3.1 Instalacja pompowni wody  
Zestaw hydroforowy wraz z okablowaniem i szafką sterowniczą oraz instalacje elektryczne 
kontenera są przedmiotem dostawy kompleksowej, w ramach instalacji wewnętrznych 
wykonana będzie instalacja oświetleniowa, instalacje gniazd wtykowych zasilania grzejnika i 
osuszacza oraz instalacja zasilania wentylatora. Załączania wentylatora przewidziano ręcznie, 
wyłącznikiem przy drzwiach. Instalacje będą zasilane z szafy sterowniczej hydroforni . 
Rozmieszczenie osprzętu i urządzeń instalacji pokazano w Projekcie Wykonawczym – w 
części elektrycznej. 

5.1.4. Oprzewodowanie prefabrykatów     
 
Oprzewodowanie prefabrykatów wykonać z uwzględnieniem poniższych wymagań: 
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- stosować przewody LgY 1 mm2 lub LgY 1.5 mm2 o następującej kolorystyce: 
• sygnały pomiarowe dwustanowe - kolor biały, 
• sygnały pomiarowe analogowe - kolor biały, 
• napięcie 220V - L -kolor czarny, 
• napięcie 220V - N -kolor niebieski, 
• napięcie 24V – „+” kolor czerwony, 
• napięcie 24V – „-” kolor biały, 

- przewody w obrębie prefabrykatu układać następująco: 
• połączenia stałe: w osłonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerwą miejsca dla 

ewentualnej przyszłej rozbudowy, 
• połączenia elastyczne: między elementami ruchomymi wykonać przewodami LgY w postaci 

wiązek, spinać paskami lub prowadzić wężem elastycznym, końce wiązek umocować 
w uchwytach, przy max. wychyleniu elementu ruchomego zachować zwis o strzałce ugięcia 
min.  
10% długości wiązki, krawędzie otworów, przez które przechodzą przewody zabezpieczyć. 
- listwy zaciskowe: 

• zaciski opisać i oznaczyć wg projektu, zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz przypadkowym 
dotknięciem przeźroczystą osłoną izolacyjną, jeśli występuje na niej napięcie powyżej 42 V~ 
lub 60 V-. 

• na osłonie listew zaciskowych oznaczyć napięcie znamionowe, 
• zaciski powinny utrzymać przewody przy naciągu co najmniej 5 kG, 
• przewody przyłączać do zacisków zostawiając zapas długości. 

 

5.1.5. Ochrona przeciwpora żeniowa      
 
Ochronę podstawową przed porażeniami prądem elektrycznym stanowi izolacja główna części 
wiodących prąd. W sieciach zasilających obowiązuje system TN-C z wspólnym przewodem 
neutralno-ochronnym PEN. W instalacjach wewnętrznych i odbiorczych zasadniczo 
obowiązuje system TN-S. 
 
Oprzewodowanie prefabrykatów wykonać z uwzględnieniem poniższych wymagań: 
- stosować przewody LgY 1 mm2 lub LgY 1.5 mm2 o następującej kolorystyce: 

• sygnały pomiarowe dwustanowe - kolor biały, 
• sygnały pomiarowe analogowe - kolor biały, 
• napięcie 220V - L -kolor czarny, 
• napięcie 220V - N -kolor niebieski, 
• napięcie 24V – „+” kolor czerwony, 
• napięcie 24V – „-” kolor biały, 

 

5.2. Warunki szczegółowe   
 

5.2.1 Wykaz obiektów zasilanych elektrycznie w rama ch realizowanej 
inwestycji   
Przewiduje się wybudowanie 1 kontenerowej pompowni wody . Całość robót elektrycznych i 
AKPiA należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym 
 

5.2.2 Zasilanie elektroenergetyczne pompowni wody  
 
Zestaw pompowy wraz z okablowaniem i szafką sterowniczą zabudowane w kontenerze są 
przedmiotem dostawy kompleksowej obejmującej instalacje i urządzenia. Szczegółowe 
wyposażenie zestawu pompowego opisane jest w projekcie branży technologicznej. 
Moc zainstalowana hydroforni wynosi Pi= 14,0 kW. 
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5.2.2.1 Pompownia wody  
 
Zestaw pompowy wraz z okablowaniem i szafką sterowniczą są przedmiotem dostawy 
kompleksowej obejmującej instalacje i urządzenia. Moc zainstalowana hydroforni wynosi Pi= 
15,9 kW. 
Do zakresu niniejszego projektu należy: 
• Instalacje elektryczne kontenera hydroforni 
• Ochrona odgromowa kontenera hydroforni 
• Uziemienie i połączenia wyrównawcze 
• Ochrona przepięciowa i przeciwporażeniowa 
 
Przyłącze obejmujące rozbudowę sieci o linię kablową YAKY 4x35 mm2 ze stacji 30624 
Dęblin ST-55 do złącza kablowego z szafką pomiarową ZK1+1P. 
Dla zasilania rezerwowego przewiduje się przewoźny agregat prądotwórczy. 
 
Zasilanie i pomiar energii. 
 
Projektowane złącze kablowo-pomiarowe wykonać w układzie ZK1+1P z zastosowaniem 
obudowy i fundamentu z tworzywa termoutwardzalnego. Wyposażenie złącza – zgodnie z 
projektem budowlano-wykonawczym. Zabezpieczenie przelicznikowe typu wyłącznik 
instalacyjny S303C25. Lokalizacja złącza przy ścianie hydroforni kontenerowej. 
Skrzynka powinna być z poliestru termoutwardzalnego, niepalnego w klasie ochrony IP 44 
i posiadać atest, wyposażona wg wytycznych „dostawcy energii” oraz przystosowana do: 
plombowania części przed układem pomiarowym / zabezpieczenie przedlicznikowe zaciski 
prądowe na listwie LZ /. 
Do użytkownika hydroforni należy wykonanie wewnętrznej linii YKY 4x10mm2 łączącej szafkę 
pomiarowa z szafą hydroforni/ panelem sterowniczym/ oraz zabudowanie skrzynki 
licznikowej. 
 
Szafa sterownicza hydroforni 
 
Szafa sterownicza hydroforni jest przedmiotem kompleksowej dostawy zakresie projektowym 
i wykonawczym. 
Szafa powinna być wykonana i wyposażona w niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową, 
sygnalizacyjną i sterowniczą zgodnie z wytycznymi technologii. 
W szafie sterowniczej należy zabudować ograniczniki przepięć. Należy zapewnić możliwość 
rezerwowego zasilania szafy sterowniczej z przewoźnego agregatu prądotwórczgo poprzez 
wtyczkę odbiornikową. Zastosowany przełącznik na zasilanie rezerwowe ma uniemożliwić 
współpracę agregatu przewoźnego z siecią energetyki. 
Układ sterowania powinien być wyposażony w źródło zasilania rezerwowego (akumulatory) 
umożliwiające rejestrację i powiadomienie o braku zasilania urządzenia w energię 
elektryczną oraz rejestrację ciśnień i stanów wejść modułu wejść – wyjść przy braku 
zasilania głównego. 
Układ sterowania powinien być wyposażony w moduł komunikacyjny (GSM/GPRS) 
zintegrowany ze sterownikiem PLC do komunikacji i powiadamiania obsługi o stanach 
alarmowych jak również do przesyłania danych do zewnętrznego systemu alarmowania. 
Modem GSM/GPRS powinien pozwalać na przesyłanie informacji o stanie pracy urządzenia: 
ciśnienie ssania, tłoczenie, przepływ, awaria pomp, otwarcie drzwi pompowni. 
 
Wytyczne wyposażenia szafy sterowniczej hydroforni monitoringu telemetrycznego  
 
Szafa sterownicza umożliwia monitorowanie i zdalne sterowanie praca hydroforni w 
technologii GSM z poziomu zainstalowanej stacji monitorującej. Projektowana  architektura 
systemu sterowania i monitorowania hydroforni ma umożliwiać nadzorowanie i sterowanie 
systemu wodociągowego ze stacji bazowej w dyspozytorni przedsiębiorstwa wodociągowego 
oraz wysyłanie informacji SMS do telefonów pracowników dyżurnej obsługi . W celu 
funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM , w których będzie aktywna 
usługa pakietowej transmisji danych GSM ze statycznym adresem IP. Po stronie Wykonawcy 
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będzie zakup telefonu komórkowego wraz z kartą SIM dla potrzeb monitoringu .  
 
Instalacja hydroforni 
 
Zestaw hydroforowy wraz z okablowaniem i szafką sterowniczą oraz instalacje elektryczne 
kontenera są przedmiotem dostawy kompleksowej, w ramach instalacji wewnętrznych 
wykonana będzie instalacja oświetleniowa, instalacje gniazd wtykowych zasilania grzejnika i 
osuszacza oraz instalacja zasilania wentylatora. Załączania wentylatora przewidziano ręcznie, 
wyłącznikiem przy drzwiach. Instalacje będą zasilane z szafy sterowniczej hydroforni. 
Plan instalacji elektrycznych może ulec zmianie w zależności od wykonawcy kontenera. 
 
. 

5.2.3 Ochrona odgromowa i uziemienia  
 
Uziom wspólny dla ochrony odgromowej i uziemienia szyny wyrównawczej przewidziano jako 
otokowy wykonany bednarką ocynkowaną Fe/Zn 30x4. Jako zwód instalacji odgromowej 
przewiduje się wykorzystanie blaszanego pokrycia kontenera (blacha stal grub. 0,55mm). 
Połączenia uziemienia ze zwodem należy wykonać przez złącza kontrolne śrubowe. 
Wykonanie instalacji wg normy PN-EN 62305. 
 

5.2.4 Ochrona przepi ęciowa i przeciwpora żeniowa 
 
Do ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych instalacji elektrycznej hydroforni w 
szafie sterowniczej zabudowane będą ograniczniki przepięć kl.”B+C” 1,4 kV. Do uziemienia 
odgraniczników przepięć i przewodu ochronnego PE wykonać uziom z płaskownika FeZn 
30x4 oraz prętowy z pręta FeZn Ø20 dł. 3m. Rezystancja uziemienia ochronników Ra <10 
omów . 
Jako system dodatkowej ochrony od porażeń w oparciu o normę PN-HD-60364-4-41 
przewidziano SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieciowym TT oraz 
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE. Samoczynne wyłączenie przewidziano z zastosowaniem 
dla obwodów odbiorczych wyłączników różnicowo-prądowych _30 mA i wyłączników 
instalacyjnych nadprądowych. 
W obwodzie zasilania hydroforni przyjęto wyłączenie w czasie t < 5s. 
W obwodach instalacji odbiorczych przyjęto wyłączenie w czasie 0,2sek. 
Połączenia wyrównawcze należy zrealizować przez uziemioną szynę wyrównawczą GSW, do 
której winny być przyłączone szyna PE szafy sterowniczej oraz wszystkie części przewodzące 
obce mogące się dostać pod napięcie w tym stalowe rurociągi wchodzące do kontenera 
hydroforni. 
 

5.2.5 Badania odbiorcze.  
 
Po zakończeniu prac poprawność wykonania instalacji potwierdzić pomiarami kontrolnymi 
zakończonymi protokołami. 
.  

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
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Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w 
trybie pkt. 6.6 WO 00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2 Szczegółowe zasady kontroli robót 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

6.2.1 Badania jako ści Robót w czasie budowy 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie 
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości: 

• głębokość zakopania kabla z tolerancją  ± 5cm, 
• głębokość podsypki piaskowej nad i pod kablami z tolerancją  ± 1cm, 
• odległość folii ochronnej od kabla z tolerancją  ± 5cm, 
• przebieg tras kablowych, 
• zachowanie wymaganych odległości pomiędzy kablami. 

6.2.2 Badania i pomiary linii kablowych niskiego na pięcia uło żonych w 
ziemi. 
 
Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 

• prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach osłonowych oraz w 
uchwytach na tynku, 

• zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i przewodów, 
• sposób wyprowadzenia kabli do przepustów, 
• jakość montażu i kompletność osprzętu kablowego 
• jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych, 
• oznakowanie tras kablowych i samego kabla, 
• zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami, 
• rezystancję izolacji, 
• wytrzymałość napięciową izolacji, 
• ciągłość żył linii kablowej. 

 

6.2.3 Sprawdzenie poprawno ści monta żu i wyposa żenia układów 
pomiarowych 
Po zmontowaniu układów pomiarowych należy sprawdzić:  

• kompletność dostawy, sprawdzenie dodatkowego wyposażenia, 
• zgodność konfiguracji układu z wymaganiami projektowymi,  
• poprawność montażu i sprawdzenie zabezpieczeń układu zgodnie z DTR, 
• funkcjonalność poszczególnych podzespołów układu, 
• poprawność i dokładność wskazań wielkości mierzonych (symulacje za pomocą zadajników 

prądu lub napięcia, testerów lub wzorców fizykochemicznych), 
• komunikację lub przekazywanie sygnału pomiarowego do układu sterowania,  
• reakcję układu regulacji na zmianę wielkości mierzonej, 
• reakcję całego układu sterowania podczas procesu regulacji (realizacja blokad, sygnalizacji 

przekroczeń wielkości progowych itp.), 
• opisy przewodów i gniazd wyjścia/wejścia zestawu pomiarowego. 

 
Badania należy przeprowadzić uwzględniając ewentualne zalecenia producenta zawarte w 
instrukcjach fabrycznych urządzeń oraz ich DTR. 

6.2.4 Badania i pomiary elektrycznych instalacji oc hronnych 
Po wykonaniu robót związanych z układaniem elektrycznych instalacji ochronnych należy 
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sprawdzić: 
• jakość ich połączeń i sposób ułożenia,  
• sposób zamocowania przewodów odgromowych, 
• sposób wyjścia przewodów uziemiających i wyrównawczych z rurek lub korytek oraz 

podejścia do urządzeń w osłonach rurowych giętkich, 
• prawidłowość ułożenia instalacji ochronnych w tynku w rurach osłonowych oraz w uchwytach 

na tynku, 
• prawidłowość połączeń uziomów z przewodami uziemiającymi, 
• ciągłość instalacji ochronnych, 
• pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej podłączonych napędów, gniazd oraz 

innych odbiorów elektrycznych, 
• badania rezystancji uziemień, 
• oznakowanie tras instalacji ochronnych i złącz kontrolnych, 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru Robót 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych 
projektem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 
ST i w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Zarówno Roboty wyrażone w metrach jak i w kompletach są Robotami zasadniczymi, dlatego 
też zawierają w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszące im prace. Prace te zostaną 
wyszczególnione w punkcie 9.2 jako składowe ceny Robót zasadniczych.  

7.3 Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

1) m (metr) - dla: 
− układanie kabli niskiego napięcia, 
− układanie uziomów  
− układnie rur osłonowych  

2) kpl (komplet) - dla: 
− oprogramowania transmisji danych , 
− instalacja elektryczna wewnętrzna kontenera  
− złącze pomiarowe  

3) szt ( sztuka)  
-  przewoźny agregat prądotwórczy 
- złącza kontrolne w instalacji odgromowej  
 
 
Koszt wykonania robót  elektrycznych nie wykazanych w przedmiarze a objętych projektem 
został uwzględniony w koszcie wykonania robót zasadniczych zdefiniowanych w 
odpowiednich STWiORB. 
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8 PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1 Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2 Warunki szczegółowe 
Zasady przejęcia robót ulegających zakryciu są określone w ST 00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 8.2. 
Do robót zanikających i ulegających zakryciu należą m.in.:  

− wielkość zapasów kablowych w ziemi, 
− jakość ułożenia kabli w ziemi oraz w osłonach i przepustach, 
− zachowanie wymaganych odległości przy podziemnych zbliżeniach i skrzyżowaniach, 
− sposób ułożenia uziomów poziomych w wykopach, 
− jakość połączeń poszczególnych odcinków uziomów w części podziemnej, 
− naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących Robót 

ziemnych. 

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST 
należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2 Cena wykonania robót 
1. Cena uło żenia kabli niskiego napi ęcia  rozliczana w m obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie wykopów, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład, 
− zasypanie i zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− układanie kabli w rowach kablowych, 
− wykonanie podsypki i nadsypki z piasku, 
− ułożenie folii kalandrowanej, 
− wszelkie prace ziemne związane z układaniem przepustów i rur osłonowych, kabli w rurach 

osłonowych i przepustach kablowych, 
− wprowadzanie kabli do rur osłonowych na słupach i do złącz kablowych z uszczelnianiem 

otworów przepustowych, 
− oznakowanie kabli w ziemi oraz oznakowanie trasy linii kablowej, 
− zarobienie końcówek kablowych i mocowanie kabli, 
− wykonanie muf kablowych, 
− niezbędne wyłączenie napięcia, 
− zabezpieczenie kabli i urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi i obcymi napięciami, 
− zabezpieczenie kabli i urządzeń przed działaniem korozji, 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót., 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po Robotach 
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2. Cena składowa wykonania robót podstawowych określonych w Przedmiarze robót w zakresie 

uło żenia instalacji uziemiaj ącej , rozliczana w m obejmuje : 
− prace przygotowawcze przy wytyczaniu trasy instalacji, 
− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− wprowadzanie instalacji do rur osłonowych na ścianach i do rozdzielnic i tablic rozdzielczych 

z uszczelnianiem otworów przepustowych, 
− podłączanie instalacji, 
− konieczne prace ziemne i prace związane z instalacją uziemiającą, w tym zabezpieczenie 

antykorozyjne, 
− prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub remontem istniejących fragmentów 

instalacji j, 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót., 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po Robotach. 

 
3. Cena składowa wykonania robót podstawowych określonych w Przedmiarze robót w zakresie 

uło żenia instalacji odgromowej , dla której nie przewidziano odrębnej pozycji rozliczeniowej 
obejmuje: 

− prace przygotowawcze przy wytyczaniu trasy instalacji, 
− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− wprowadzanie instalacji ochronnych do rur osłonowych na ścianach, 
− podłączanie instalacji, 
− konieczne prace ziemne i prace związane z instalacją, w tym zabezpieczenie antykorozyjne, 
− prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub remontem istniejących fragmentów 

instalacji odgromowej, 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót., 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po Robotach. 

 
4. Cena składowa wykonania robót podstawowych określonych w Przedmiarze robót w zakresie 

uło żenia instalacji wyrównawczej , dla której nie przewidziano odrębnej pozycji 
rozliczeniowej obejmuje : 

− prace przygotowawcze przy wytyczaniu trasy instalacji, 
− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− wprowadzanie instalacji do rur osłonowych na ścianach i do rozdzielnic i tablic rozdzielczych 

z uszczelnianiem otworów przepustowych, 
− podłączanie instalacji, 
− zabezpieczenie antykorozyjne instalacji, 
− prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub remontem istniejących fragmentów 

instalacji, 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót., 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po Robotach, 

 
5. Cena składowa wykonania robót podstawowych określonych w Przedmiarze robót w zakresie 

monta żu wewn ętrznej instalacji o świetleniowej i gniazdkowej w kontenerze pompowni  
rozliczana w kpl obejmuje : 

− prace przygotowawcze przy wytyczaniu trasy instalacji, 
− zakup i dostarczenie materiałów, osprzętu instalacyjnego i opraw wnętrzowych oraz ich 

składowanie, 
− wprowadzanie instalacji do rur osłonowych na ścianach, do rozdzielnic i opraw z 

uszczelnianiem otworów przepustowych, 
− podłączanie instalacji, 
− konieczne prace ziemne i prace związane zabezpieczeniem antykorozyjnym, 
− prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub remontem istniejących fragmentów 

instalacji j, 
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń Robót., 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po Robotach. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. BN-68/6353-03  Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 
suspensyjnego 

2. BN-73/3725-16  Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 

3. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

4. BN-79/9068-01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 
oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 

5. PN-55/E-05021  Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i 
kabli 

6. PN-60/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania. 

7. BN-80/C-89205  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

8. PN-61/E-01002  Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 

9. PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego. 

10. PN-74/E-04500  Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe 
chromianowane. 

11. PN-75/E-05100  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 

12. PN-76/D-79353  Bębny kablowe. 

13. PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

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

15. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i 
badania. Ochrona metalowych części podziemnych. 

16. PN-78/E-06400  Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 

17. PN-79/E-06314  Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

18. PN-80/C-89205  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

19. PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

20. PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania. 

21. PN-83/E-06305  Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
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22. PN-84/E-02032  Oświetlenie dróg zakładowych. 

23. PN-86/O-79100  Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 
Wymagania i badania 

24. PN-88/E-08501  Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

25. PN-88/B-06250 Beton zwykły 

26. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

27. PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 

28. PN-90/E-05030 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa wspólne wymagania i badania. 

29. PN-91/E-05009/01  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

30. PN-91/E-05009/43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
prądem przetężeniowym. 

31. PN-92/E-05009/41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

32. PN-92/E-05009/54  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne. 

33. PN-92/E-08106  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 

34. PN-93/E-05009/443  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. 

35. PN-93/E-05009/51  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. 

36. PN-93/E-05009/61  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 
odbiorcze. 

37. PN93/E-90403  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej 
na napięcie znamionowe nieprzekraczające 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napięcie 
znamionowe 0,6/1 kV 

38. PN-94/E-05204  Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń. Wymagania. 

39. PN-IEC 364 -4-481  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

40. PN-IEC 364 -703  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

41. PN-IEC 60364 -3 do 708  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

42. PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
Zasady, wymagania i badania. 

43. Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i 
rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt" - Poznań 
lub Kraków. 
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44. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. 
PBE "Elbud" Kraków. 

45. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać 
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r 

46. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 

47. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB - instalacje elektryczne. 

48. Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. 

49. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje 
elektryczne. 

50. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 

51. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 
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ST 05.00 

ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIE 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych 
związanych z wykonaniem nawierzchni dla zadania: „Budowa hydroforni kontenerowej, przy ul. Kowalskiego w 
Dęblinie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych  
w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania nawierzchni obejmuje: 

(1) Roboty przygotowawcze: 

1) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 

3) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i 
ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 

4) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 

5) Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 

6) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia 
ścieków. 

7) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

8) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

9) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

10) Makroniwelacja terenu robót. 

 (2) Roboty zasadnicze: 

1) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

2) Osadzenie obrzeży betonowych 

 (3) Roboty ko ńcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przej ęcia Robót: 

1) Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w ST 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. Ponadto: 

− Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 
uziarnieniu. 

− Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w 
określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

− Beton asfaltowy (BA) – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 
ułożona i zagęszczona. 

− Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego 
przyczepności do kruszywa. 

− Podło że pod warstw ę asfaltow ą - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

− Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
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− Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

− Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do 
szybkiego ruchu samochodowego. 

− Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na podłożu 
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania ruchu. 

− Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna 
jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

− Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych. 

− 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. 

− Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla 
pieszych. 

− Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

− Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

− Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

− Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po 
zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

− Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju 
pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest ulepszony mechanicznie lub 
chemicznie, wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz 
zagęszczony. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

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

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

2.1. Betonowa kostka brukowa   

2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta: 
1.  odmiana: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) 

zwykle barwionej grubości min. 4mm, 
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, 

krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 
3. klasa: 

a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4.  barwa: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w załączniku 
1), 
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6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm. 

  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w 
trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kost kom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami 

od wymiarów: 
− długość i szerokość ± 3,0 mm, 
− grubość   ± 5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
− 50 MPa, dla klasy „50”, 
− 35 MPa, dla klasy „35”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 
− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. 

nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być 

większe niż 20%, 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać 

wartości: 
− 3,5 mm, dla klasy „50”, 
− 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 
sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 
elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. 
Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 9. 

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli 
znikają w okresie do 2 lat). 

 
Tablica 1.  Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Wymagania 
Lp. Właściwo ści gatunek 1 

1 Stan powierzchni licowej: 
− tekstura 
− rysy i spękania 
− kolor według katalogu  producenta 
− przebarwienia 
 
− plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą 
− naloty wapienne 

 
jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 
dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej 
kostce 

niedopuszczalne 
dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 
− dopuszczalna liczba w 1 kostce 
− dopuszczalna wielkość (długość i szerokość) 

 
2 

30 mm x 10 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży 
przylicowych niedopuszczalne 
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4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 
− dopuszczalna liczba w 1 kostce 
− dopuszczalna wielkość (długość i głębokość) 

 
2 

20 mm x 6 mm 

 

2.1.3. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.1.4. Materiały na podsypk ę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  
Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

− piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996, 
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-
19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250), 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996, 

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
− zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg ppkt. b),  

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające 
wymagania norm lub aprobat technicznych, 

− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-
piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg ppkt. b) lub inny materiał zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.2. Obrzeża betonowe o wym. 8x30cm gat. 1 

Obrzeża muszą odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01. 

Wymiary obrzeży 8x30cm: 

− długość 75cm lub 100cm, 

− szerokość 8cm, 

− wysokość 30cm, 

− promień 3cm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 

− dla wymiaru l (długość)   - ± 8mm, 

− dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość) - ± 3mm, 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla 
gat. 1 nie powinny przekraczać wartości: 

− wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – 
niedopuszczalne, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 
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o  liczba maksymalna – 2, 

o długość maksymalna – 20mm, 

o głębokość maksymalna – 6mm, 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach 
co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

Materiały dodatkowe przy budowie obrze ży: 

1) Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-
11113. 

2) Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

3) Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

4) Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

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

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betono wej 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe 
mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania 
podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub 
krawężnikach. 

3.2. Osadzenie kraw ężników betonowych i obrze ży betonowych. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki. 

− drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

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

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. 
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Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Kostki, krawężniki i 
obrzeża betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R, na paletach 
transportowych producenta. Płyty betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
minimum 0,5 R. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej 
warstwy. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem należy 
przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je 
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.2. Zakres robót zasadniczych  

Szczegółowy zakres i sposób odtworzenia dróg i wykonania nawierzchni w ramach zagospodarowania terenów 
obiektów technologicznych określono w dokumentacji projektowej.  

 

5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betono wej 

Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z kostki brukowej betonowej powinno być przygotowane zgodnie z 
wymogami określonymi w niniejszej ST. 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z ST i dokumentacją projektową. Konstrukcja nawierzchni 
może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku 

piaskowym WP ≥ 35. 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być 
zgodny z STi  dokumentacją projektową. 
Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki zaleca się ustawić krawężniki i obrzeża. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z STi dokumentacją projektową. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 
3÷5 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) 
lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z 
kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 
4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami 
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z 
suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 
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Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową i zaakceptowane przez Inżyniera. Przed ostatecznym zaakceptowaniem 
kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 
wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura 
utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę 
należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów 
i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 
dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by 
kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy 
uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu 
dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię 
na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym 
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W 
przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po 
obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w 
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka 
powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć 
monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek 
kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z 
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dokumentacją projektową, względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 
umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie 
letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i 
masami. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana 
sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w 
podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej 
otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i 
można oddać do użytku. 

5.4. Osadzenie obrze ży betonowych 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubości 
warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z 
polewaniem wodą. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom górny 
obrzeża powinien się znajdować 1cm poniżej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami 
Inżyniera. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST 00.00 
„Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.2.5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

− aprobatę techniczną, 
− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2, 

b) w zakresie innych materiałów 
− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, 
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obrzeży), 
− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 

wątpliwości Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
 
Tablica 2.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp.  
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów Częstotliwo ść badań Warto ści dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Zgodnie z niniejszymi WO  
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Zgodnie z niniejszymi WO  
3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 
Zgodnie z niniejszymi WO  

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej 
działki roboczej: grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z 
dokumentacją projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5; odchyłki od 
projektowanej grubości ±1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni 
z kostki 

  

 a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej działce roboczej - 

 b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 
wszystkich punktach charakterystycznych 

Odchylenia:  +1 cm; -2 cm 

 d) równość w profilu podłużnym 
(wg BN-68/8931-04 łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a po-     
wierzchnią do  8 mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 
projektowanej do  ±5 cm 

 h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 
10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej 
lub decyzji Inżyniera 

 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
 

Tablica 3.  Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie bada ń i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 4 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, 
spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 
wartości podanych w tab. 4 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w Wg pktu 5 niniejszej specyfikacji 
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nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 
ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 

 

6.2.6. Obrzeża betonowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami pkt. 2. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 
1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2 niniejszej ST. 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

− koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5, 

− podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5., 

− ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5., przy dopuszczalnych 
odchyleniach: 

o linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

o niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża, 

o wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

7.3. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

1) m2 (metr kwadratowy) - dla: 

− powierzchni wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
2) m (metr) – dla: 

− długości osadzonych i odebranych obrzeży betonowych, 
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8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2. Warunki szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem podsypki oraz ław pod krawężniki i ścieki uliczne należą do robót ulegających 
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w ST 00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.2. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy przyjmować 
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Cena wykonania robót 

1. Cena wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej rozliczana w m2 obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie podsypki, 

− ułożenie i ubicie kostki, 

− wypełnienie spoin, 

− pielęgnację nawierzchni, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

2. Cena osadzenia obrzeży betonowych rozliczana w m obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− wykonanie koryta, 

− rozścielenie i ubicie podsypki, 

− ustawienie obrzeży na podsypce, 

− wypełnienie spoin, 

− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WTWiO  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
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2. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
3. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania 
4. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 
5. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
6. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
7. PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste 
8. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
9. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego 

kawałkowego 
10. PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
11. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
12. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
13. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
14. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
15. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
16. PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
17. PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 
18. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie 
19. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
20. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
21. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
22. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych 
23. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

krystalizacji 
24. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
25. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
26. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
27. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
28. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
29. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
30. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 
31. PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 
32. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
33. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
34. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
35. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
36. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze 
37. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
38. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

(zwięzłości) 
39. PN-B-11213 Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe  
40. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
41. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
42. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
43. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
44. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
45. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
46. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
47. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów 

budowlanych z betonu 
48. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod 

badań 
49. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie 
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50. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
51. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
52. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
53. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 
54. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
55. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
56. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
57. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
58. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
59. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne 

Normy pomocnicze:  
60. BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 
61. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
62. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
63. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
64. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
65. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
66. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe 
67. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
68. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
70. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993 
71. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
72. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
73. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
74. Stabilizacja emulsjami asfaltowymi dróg gruntowych i żużlowych PRDiM Kędzierzyn-Koźle 04/1995 

 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
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ST 06.00 

OGRODZENIA 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem ogrodzeń dla zadania: „Budowa hydroforni kontenerowej, przy ul. Kowalskiego w Dęblinie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych  
w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Zakres robót realizowanych w ramach zagospodarowania terenu obejmuje: 

(1) Roboty przygotowawcze: 

1) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

2) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i 
ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 

3) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 

4) Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych. 

5) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia 
ścieków. 

6) Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym 

7) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

8) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

(2) Roboty zasadnicze: 

1) Odtworzenie ogrodzeń, 

2) Wykonanie ogrodzeń wraz z bramami i furtkami 

(3) Roboty ko ńcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przej ęcia Robót: 

1) Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTSTR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w ST 00.00 
„Postanowienia podstawowe”  pkt. 1.4. Ponadto: 

1) Mieszanka betonowa  - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po 
zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

2. MATERIAŁY 

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

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

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

2.1. Fundament betonowy „na mokro” 

Klasa betonu powinna być B 15 lub zgodna ze wskazaniami Inżyniera. Beton powinien odpowiadać wymaganiom 
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PN-B-06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane z uwagi na wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku 
braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-
06250. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010. 

Pręty zbrojenia mogą być stosowane z uwagi na wskazania Inżyniera. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-
06251. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. 
Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264. 

2.2. Siatka wypełniaj ąca prz ęsła 

Wypełnienie przęseł należy wykonać z siatki plecionej ślimakowej powlekanej. 

Długość dostarczanej przez producenta siatki, zwiniętej w rolkę, powinna wynosić od 10 do 25 m. Odchyłki długości 
nie powinny przekraczać ± 0,1 m dla wielkości 30 oraz   ± 0,2 m dla siatek wielkości od 40 do 70. 

Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala powinna być wykonana z 
jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez połączenie spirali wszystkimi zwojami. 
Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w odległości co najmniej 30% wymiaru boku oczka. 

2.3. Liny stalowe 

Stalowe linki usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez PN-M-80201 i 
PN-M-80202. 

Drut stalowy na liny powinien być drutem okrągłym, gładkim, powlekanym. 

2.4. Słupki ogrodzeniowe 

Słupki metalowe ogrodzeń należy wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych. 

Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków należy przyjmować zgodnie z tablicą 1 i 2. 

Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco według PN-H-74219 

Dopuszczalne odchyłki, % Średnica 
zewnętrzna, 

mm 

Grubo ść 
ścianki, 

mm 

Masa 1 m, 
kg/m średnicy 

zewnętrznej 
grubo ści 
ścianki 

51,0 
54,0 
57,0 
60,3 
63,5 
70,0 
76,1 
82,5 
88,9 

101,6 

od 2,6 do 12,5 
od 2,6 do 14,2 
od 2,9 do 14,2 
od 2,9 do 14,2 
od 2,9 do 16,0 
od 2,9 do 16,0 
od 2,9 do 20,0 
od 3,2 do 20,0 
od 3,2 do 20,0 
od 3,6 do 20,0 

od 3,10 do 11,9 
od 3,30 do 13,9 
od 3,87 do 15,0 
od 4,11 do 16,1 
od 4,33 do 18,7 
od 4,80 do 21,3 
od 5,24 do 27,7 
od 6,26 do 30,8 
od 6,76 do 34,0 
od 8,70 do 40,2 

 

 

 

± 1,25 

 

 

 

± 15 

 

Tablica 2. Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 

Dopuszczalne odchyłki, % Średnica 
zewnętrzna, 

mm 

Grubo ść 
ścianki, 

mm 

Masa 1 m rury 
kg/m średnicy 

zewnętrznej 
grubo ści 
ścianki 

51,0 
54,0 
57,0 
60,3 
63,5 

od 2,9 do 5,6 
od 2,9 do 8,0 
od 2,9 do 10,0 
od 7,1 do 10,0 
od 7,1 do 10,0 

od 3,44 do 6,27 
od 3,65 do 9,04 
od 3,87 do 11,60 
od 9,34 do 12,40 
od 9,90 do 13,20 

 

± 1,0 

 

± 15 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i 
naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, 



 106  

mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: 

− długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 

− długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm 
na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m 
długości rury. 

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-
84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. 

Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200. 

Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym ze 
składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i 
grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych). 
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 

2.5. Elementy no śne bram, furtek oraz ram wypełnionych siatk ą 

Bramy i furtki oraz ramy przęseł należy wykonać z kątowników (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) 
lub innych kształtowników. 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kształtownika powinna być 
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i 
naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie, z tym, że obrobiona powierzchnia 
powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza 
dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców kształtownika 
nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym 
okiem. 

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020 lub innej 
uzgodnionej stali i normy pomiędzy składającym zamówienie a dostawcą. 

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach, z tym, że kształtowniki o masie do 25 kg/m dostarcza się 
tylko w wiązkach. 

2.6. Łączniki 

Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą elementów ogrodzenia 
jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innej 
uzgodnionej. 

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 3. 

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

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonanie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. Przy 
przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, małe betoniarki 
przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt 
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spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

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

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem należy 
przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je 
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Umowy. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 5. 

5.2. Zakres robót zasadniczych 
 
Ogrodzenie należy wykonać dokoła projektowanego kontenera dla zabudowy zestawu hydroforowego 

5.3. Wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach stal owych obetonowanych  

Do podstawowych czynności, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 

− wykonanie dołów pod słupki, 

− wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 

− ustawienie słupków (metalowych), 

− wykonanie właściwego ogrodzenia (montaż siatki w ramach stalowych, rozpięcie siatki metalowej), 

− wykonanie bram i furtek. 

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 
0,8 do 1,2 m w rozstawie ogrodzenia istniejącego. 

Słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie 
budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, słupki betonowe mogą być 
obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór 
mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu 2 niniejszej ST. Do czasu stwardnienia betonu słupek 
należy podeprzeć. 

Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac 
(np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie 
wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach. 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór 
rury. Słupki należy osadzić w rozstawie analogicznym do istniejącego. 
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Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o należy 
zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod 
kątem około od 30 do 45o. Zamiast ukośnych słupków wspierających, można przy ogrodzeniowych słupkach 
żelbetowych zastosować, za zgodą Inżyniera, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w czasie 
ustawiania słupka w dole. 

Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających przez 
posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe 
powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 

W celu zamocowania siatki należy w pierwszej kolejności rozwiesić trzy linki (druty) usztywniające: u góry, na dole i w 
środku ogrodzenia i przymocować je do słupków. Do słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być 
starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym 
drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne i 
bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami 
względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne lub bramowe. 

Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za pomocą prętów płaskich lub 
zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Siatkę napina się w sposób podobny do napinania 
linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górną krawędź siatki 
metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, 
jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 

Siatkę z tworzywa sztucznego przymocowuje się do słupków tak jak siatkę metalową, a do linek - zwykle kawałkami 
ocynkowanego drutu. Po akceptacji Inżyniera, siatka z tworzywa sztucznego może być przymocowana tylko do 
dwóch linek: górnej i dolnej. 

W przypadku przęseł wykonanych z siatki w ramach z kątownika, ramy należy wykonać z kątowników o wymiarach 
45 x 45 x 5 mm, 50 x 50 x 6 mm lub innego kształtownika zaakceptowanego przez Inżyniera. Wysokość i szerokość 
elementów w ramach z kątowników winna być zgodna z dokumentacją projektową. Wypełnienie ram należy 
wykonać z siatki stalowej powlekanej. Zaleca się wykonanie jednakowych odległości między słupkami, w celu 
zachowania możliwie jednego wymiaru ramy. Krótsze ramy można wykonać przy narożnikach. Górne krawędzie ram 
powinny być zawsze poziome. Prześwity między ramą a słupkiem nie powinny być większe niż 8 do 10 cm. Ramy z 
siatką umieszcza się między słupkami i przymocowuje do słupków. W celu uniknięcia wydłużenia lub kurczenia się 
ram pod wpływem temperatury zaleca się mocować ramy do słupków za pomocą śrub i płaskowników z otworami 
podłużnymi. 

Bramy i furtki należy wykonać z kątowników (np. o wymiarach 45x45x5mm lub 50x50x6 mm) lub innych 
kształtowników z wypełnieniem ram siatkami metalowymi. Każda brama i furtka powinna być kompletna z 
niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.2.1. Ogrodzenie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) oraz 
wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2 niniejszej ST. 

Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić 
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go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych 
wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2 niniejszej ST. 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

− zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową oraz stanem istniejącym (lokalizacja, wymiary), 

− prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 

− poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 

− poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 

− prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej w ramach oraz siatki ogrodzeniowej na słupkach, zgodnie z 
punktem 5, 

− poprawność wykonania (odtworzenia) bram, zgodnie z punktem 5. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach  niniejszej ST zostaną przez 
Inżyniera odrzucone. 

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień niniejszej ST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

7.3. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
1) m (metr) – dla: 

− długości wykonanych  i odebranych ogrodzeń z siatki na słupkach wraz z bramami i furtkami, 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe" pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2. Warunki szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem fundamentów należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są 
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określone w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe”  pkt 8.2. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy przyjmować 
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Cena wykonania robót 

1. Cena wykonania ogrodzenia z siatki mierzonego w m obejmuje: 

− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 

− usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 

− zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności, 

− zakup i dostarczenie materiałów, 

− prace ziemne, zgodnie z ST 01.00, 

− przygotowanie podłoża: podsypki, podbetony, 

− wykonanie fundamentów z warstwami izolacyjnymi dla słupów, 

− ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 

− osadzenie wrót i ew. furtek w sposób zapewniający stabilność, 

− zabezpieczenie antykorozyjne, 

− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

− uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WTWiO  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
3. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
5. PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste 
6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
7. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
8. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 

wymagania 
9. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
10. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego 

kawałkowego 
11. PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
12. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
13. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
14. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
15. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
16. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
17. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze 
18. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
19. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
20. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów 

budowlanych z betonu 
21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
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23. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
24. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
25. PN-H-82200 Cynk 
26. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
27. PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
28. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
29. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury 
30. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
31. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
32. PN-H-93200-02 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty 

ogólnego zastosowania. Wymiary 
33. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
34. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
35. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
36. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne 
37. PN-H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa 

do malowania 
38. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
39. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 

wymagania 
40. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
41. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych 
42. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i badania 
43. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Właściwości mechaniczne śrub i wkrętów 
44. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych 
podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok 

45. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
46. PN-EN 1179:1998 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny. 
47. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
48. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
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1 Część ogólna 
 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót dla zadania: „Budowa hydroforni kontenerowej, przy ul. Kowalskiego w Dęblinie”. 
 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 
Robót, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres Robót obj ętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót betonowych i żelbetowych, 
konstrukcji stalowych. 
 
1.3.1 Roboty podstawowe 
 
Zakres obejmuje Roboty betonowe i żelbetowe niezbędne przy montażu hydroforni: 
� wykonanie płyty fundamentowej hydroforni, 
� wykonanie bloków oporowych  

 
1.3.2 Prace towarzysz ące i Roboty tymczasowe 
 
Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbędne 
jest wykonanie prac towarzyszących i Robót tymczasowych. Wyszczególnienie i opis prac 
towarzyszących i Robót tymczasowych wymieniony został w ST-00.00 „Ogólne wymagania 
wykonania i odbioru Robót”. 
 
1.4 Nazwy i kody Robót obj ętych przedmiotem zamówienia 

 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
   budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i  
   wodnej 
 
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i 
odbioru Robót”. 
 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi 
polskimi normami, lub  odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo i ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST-
00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 
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1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w mniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 
Robót”. 
 
2 Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano w 
ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 
 
Materiały do wykonania Robót objętych niniejszą specyfikacją są: 
� Kruszywo, 
� Cement, 
� Woda, 
� Mieszanka betonowa, 
� Stal zbrojeniowa, 
� Materiały izolacyjne, 
� Deski, 

 
Mieszanka betonowa: 
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 
Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszanka powinna być 
wykonana w specjalistycznych wytwórniach i dostarczona na budowę w betonowozach. 
 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
inspektora nadzoru. 
 
Beton: 
Jakość betonu w rozumieniu jego wytrzymałości i trwałości, uzyskiwana dzięki spełnieniu 
warunków i wymagań w stosunku do składników oraz składu mieszanki betonowej, właściwego 
jej przygotowania i zagęszczania oraz pielęgnacji betonu jest podstawowym warunkiem 
odpowiedniej jakości Robót związanych z realizacją obiektów betonowych. 
Beton musi spełniać wymagania (wg PN-88/B-06250): 
� nasiąkliwość nie większa niż 5 %, 
� przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-4, 
� odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej Ml50. 

 
Zaprawa cementowa: 
Zaprawa cementowa służy do połączenia elementów prefabrykowanych, powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-90/B-14501. 
 
Materiały izolacyjne: 
Materiały wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST winny posiadać świadectwo 
dopuszczenia do stosowania oraz atest: 
� lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998, 
� papa asfaltowa wg PN-B-27620:1998, 
� inne izolacje zgodnie z projektem lub uzgodnione z Inżynierem. 
 

2.1 Wymagania dotycz ące transportu, odbioru i składowania materiałów 
 
Transport materiałów: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu ,który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 
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warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Sprzęt używany przez wykonawcę 
powinien uzyskać akceptację Inwestora lub Inżyniera Budowy. 
 
Odbiór materiałów: 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta oraz zgodności z wymaganiami projektowymi. 
 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym 
przez Inwestora lub Inżyniera Budowy. 
 
Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem przewodu w 
celu upewnienia się czy nie są uszkodzone. 
 
Składowanie materiałów: 
Powinny być przestrzegane wszystkie instrukcje producentów i wymagania wg właściwych 
norm. 
 
Zaleca się składowanie wszystkich materiałów w taki sposób, aby było możliwe zachowanie ich 
czystości, uniknięcie zanieczyszczenia lub zniszczenia. 
Piasek: 
Składowisko piasku powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji 
i wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania i poboru. 
Kruszywo: 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 
Cement: 
Cement należy przechowywać w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) bądź w 
workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem, zabezpieczającym przed wpływem 
opadów atmosferycznych. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane. 
Miejsce oraz sposób przechowywania cementu musi być uzgodnione z Inwestorem lub 
Inżynierem Budowy. 
 
Stal zbrojeniowa: 
Stal zbrojeniową należy przechowywać w oznakowanych wiązkach, na podkładkach 
drewnianych, na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający ją przed 
zanieczyszczeniem i pomieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali, zaleca się 
przechowywanie stali pod zadaszeniem. 
 
Miejsce oraz sposób przechowywania stali zbrojeniowej musi być uzgodnione z Inżynierem. 
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od 
odkształceń i zanieczyszczeń. 
 
2.2 Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotycz ące jako ści materiałów 
 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, 
protokółami odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego oznakowania, np. 
wyrobów betonowych, wyrobów z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i 
innych. 
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3 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i 
odbioru Robót”. 
 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
Systemie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
 
Do wykonania Robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 
 
3.1. Żuraw o udźwigu dostosowanym do tonażu prefabrykowanych i kręgów żelbetowych, 
3.2. Samochód skrzyniowy, 
3.3. Samochód samowyładowczy, 
3.4. Agregat prądotwórczy, 
3.5. Pompa do betonu, 
3.6. Betoniarka, 
3.7. Wciągarka pozioma o uciągu powyżej 100 kN, 
3.8. Ubijarka do betonu. 
 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
ogólnym opisie organizacji i metod robót zgodnych z Dokumentacją Projektową. Sprzęt 
powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny zgodny z wymogami Dokumentacji 
Projektowej. 
 
4 Transport 
 
Ogólne warunki transportu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 
Robót”. 
 
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we 
własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 
 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, 
poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenie, 
uszkodzenia, spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu 
budowy. 
 
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć 
następujących środków transportu: 
 
� Samochód skrzyniowy, 
� Samochód samowyładowczy. 
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Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, dostosowany do warunków. 
 
4.1 Transport mieszanki betonowej 
 
Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.2 Transport kruszyw 
 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.3 Transport cementu i jego przechowywanie 
 
Transport i składowanie cementu winno odbywać się zgodnie z BN-88/B-6731-08 z 
zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, uszkodzeniem opakowania, 
zanieczyszczeniem. 
 
5 Wykonanie Robót 

 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 
 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 
Robót”.  
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji program Robót, projekt organizacji i 
harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty 
związane z wykonywaniem Robót betonowych i żelbetowych. Program Robót powinien być 
sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie 
niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2 Przygotowanie zbrojenia 
 
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny być zgodne z 
wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215. 
 
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed 
wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nienarażonym na 
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali 
zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka 
cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub 
mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal 
tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą 
słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną, należy 
opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, 
powinny być proste. 
 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, 
prostowarek i wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu 
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materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na 
zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d 
> 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 
10 d. 
 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania 
prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 
 
5.3 Monta ż zbrojenia 

 
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg 
naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy 
stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych 
jest niedopuszczalne. 
 
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu 
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 
 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie albo zgrzewanie, a 
dla stali, dla której termiczne połączenie jest niedopuszczalne przez wiązanie na podwójny 
krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. 
 
5.4 Deskowanie 
 
Konstrukcje monolityczne wykonywać w deskowaniach o gładkich powierzchniach 
wewnętrznych. Łączenie deskowania zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą drutów 
pozostających w betonie jest niedopuszczalne. Deskowanie podpierać od zewnątrz w sposób 
zapewniający nieodkształcalność lub stosować łączniki typowe. 
 
5.5 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 
 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych 
niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji 
cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości 
betonu. 
 
5.6 Skład mieszanek betonowych 
 
Beton konstrukcyjny należy wykonać zgodnie z normą PN-88/B-06250 i badać laboratoryjnie. 
 
5.7 Przygotowanie do betonowania 
 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, np. 
mocowanie barier ochronnych itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem 
adhezyjnym, zbrojenie i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim 
przekładkom dystansowym. Przed betonowaniem należy osadzić przejścia szczelne. 
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Istniejące rurociągi należy przed betonowaniem owinąć taśmami uszczelniającymi 
bentonitowymi pęczniejącymi. 
 
5.8 Ułożenie mieszanki betonowej i piel ęgnacja betonu 
 
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni 
i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m. Dobór metody zagęszczania, jak i 
rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki 
betonowej. 
 
Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i 
nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie 
powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy 
od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo 
uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.9 Rozbiórka deskowania 

 
Całkowita rozbiórka deskowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu. 
 
5.10 Izolacja 
 
Izolacje po rozebraniu deskowania należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej. 
 
6 Kontrola jako ści Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i 
odbioru Robót”. 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową – na podstawie 
oględzin i pomiarów. 
 
6.1 Kontrola jako ści materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i 
uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
6.2 Kontrola jako ści wykonania Robót 
 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega: 
� wykonanie szalunków, 
� ułożenie zbrojenia, 
� osadzenie elementów stalowych, przejść szczelnych, tulei, elementów kotwiących, 

betonowanie, zagęszczenie betonu, 
� betonowanie, zagęszczenie betonu, 
� dylatacja, 
� roboty zanikające i ulegające zakryciu. 
 

Badanie betonu w konstrukcjach: 
Badania betonu w konstrukcjach należy realizować metodami nieniszczącymi, wśród których 
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wymienić w pierwszej kolejności należy badanie sklerometryczne za pomocą młotka Schmidta 
wg PN-74/B-06262 oraz badania ultradźwiękowe fal podłużnych wg PN-74/B-06261. Powyższe 
normy wskazują zakres stosowania w/w badań i zaleca się korzystanie z obydwu równocześnie. 
 
7 Obmiar Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 
Robót”. 
 
Roboty w zakresie wykonania Robót betonowych i żelbetowych realizowane w ramach 
niniejszego Kontraktu  z wyłączeniem płyty fundamentowej hydroforni nie będą rozliczane na 
podstawie obmiaru.  
 
W tym świetle cena wykonania Robót w zakresie wykonania Robót betonowych i żelbetowych 
będzie zawarta w scalonych cenach jednostkowych związanych z wykonaniem Robót 
montażowych sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 
 
 
Dla Robót w zakresie wykonania Robót  żelbetowych dla płyty fundamentowej jednostka 
obmiarową jest :  

1) m3 ( metr sześcienny) . 
 
 
8 Odbiór Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 
Robót”. 
 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami umownymi, w tym 
zgodności z warunkami niniejszej ST. 
 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 
 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
8.1 Sprawdzenie jako ści wykonanych Robót 
 
Sprawdzenie jakości wykonanych Robót obejmuje ocenę:  
� prawidłowości położenia budowli w planie, 
� prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. 

szczelin dylatacyjnych, 
� jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad 

i uszkodzeń (np. raki, rysy - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa 
niż 1% całkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki winny być 
zaprawione zaprawą cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione masą 
uszczelniającą, 

� prawidłowości ułożenia betonu, 
� kompletności montażu wyposażenia studni i komór. 
 

9 Podstawa płatno ści 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 9. 
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Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 
przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  
 
9.1 Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych 
 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty w zakresie wykonania Robót 
betonowych i żelbetowych związanych z prowadzeniem Robót montażowych sieci kanalizacji 
sanitarnej, sieci wodociągowej i hydroforni za wyjątkiem płyty fundamentowej obiektu 
hydroforni. Cena składowa wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w 
cenę jednostkową wykonania 1 mb sieci kanalizacji sanitarnej  i 1mb sieci wodociągowej . 

 

1. Cena wykonania płyty fundamentowej w m3 obejmuje: 

− wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót, 

− usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 

− zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności, 

− zakup i dostarczenie materiałów, 

− prace ziemne, zgodnie z ST 01.00, 

− przygotowanie podłoża 

− przygotowanie i montaż zbrojenia  

− wykonanie płyty fundamentowej z warstwami izolacyjnymi , 

− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

− uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 

 
9.2 Opis sposobu rozliczenia Robót tymczasowych i p rac towarzysz ących 
 
Koszty Robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te powinny być 
uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
W przypadku braku w Przedmiarze Robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem Roboty 
tymczasowe i prace towarzyszące (zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót winny być 
rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót tymczasowych i prac 
towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

 
10 Przepisy zwi ązane 
 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
 
 
10.1 Normy 
 
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-88/6731 -08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-86/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
    Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady    
   projektowania. 
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia. 
PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo - strukturalna. 
Wymagania. 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok 
ochronnych. 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i   
   montażowe. 
PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.   
   Obciążenia pojazdami. 
PN-82/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 
PN-86/B-02015  Obciążenia budowli. Obciążenia zm. środowiskowe. Obciążenie 

temperaturą. 
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
PN-76/B-03001  Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
 
10.2 Inne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót dla zadania: „Budowa hydroforni kontenerowej, przy ul. Kowalskiego w Dęblinie”. 
 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 
Robót, wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres Robót obj ętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie dostawy, montażu i wyposażenie hydroforni.  
 
1.3.1 Roboty podstawowe 
 
W zakres Robót wchodzą: 
 
� Roboty przygotowawcze 
� Dostawa i montaż kontenerowych stacji hydroforowych wraz z wyposażeniem, 
� Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót. 

 
Zakres Robót  
 
Hydrofornia  
Parametry pracy: 
� Przepływ – Q = 39 m3/h 
� Wysokość podnoszenia – H = 5,0 bar 

 
 
1.3.2 Prace towarzysz ące i Roboty tymczasowe 
 
Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbędne 
jest wykonanie prac towarzyszących i Robót tymczasowych. Wyszczególnienie i opis prac 
towarzyszących i Robót tymczasowych wymieniony został w ST-00.00 „Ogólne wymagania 
wykonania i odbioru Robót”. 
 
1.4 Nazwy i kody Robót obj ętych przedmiotem zamówienia 
 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i 
wodnej 

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

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

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i 
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odbioru Robót”. 
 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi 
normami, a w szczególności PN-B-01700:1999, PN-B-10702:1999, PN-B-10725/1997, PN-
87/B-01060, PN -81/B-10725 lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo i ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST-
00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 
 
1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 
 
Określenia szczególne podane w niniejszej ST: 
 

1. Sieć wodoci ągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi znajdujących się poza 
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na 
przyłączu wodociągowym. 

2. Przewód wodoci ągowy tranzytowy - Przesyłowy przewód bez odgałęzień, 
przeznaczony wyłącznie do przesyłu wody. 

3. Przewód wodoci ągowy magistralny - Magistrala wodociągowa, przewód z 
odgałęzieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 

4. Przewód wodoci ągowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewód przeznaczony do 
rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych. 

5. Uzbrojenie przewodów wodoci ągowych - Armatura i przyrządy pomiarowe 
zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

6. Hydrofornia - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i 
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczony do wymuszania przepływu wody. 
 

2 Materiały 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano w 
ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 
 
Materiały stosowane do budowy hydroforni powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a 
w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone wymagania.  
 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania winny być zgodne z 
postanowieniami Umowy i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
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Wykonawca zobowiązany jest: 
� dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, 
� powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.  
� Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie materiałów tej samej grupy pochodzących 

od jednego producenta. 
 

2.1 Hydrofornia 
 
Zastosowane hydrofornie i ich wyposażenie powinny posiadać wymagane certyfikaty i 
dokumenty tj.: certyfikat na znak bezpieczeństwa, atesty, atest higieniczny wydany przez 
Państwowy Zakład Higieny deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe. 
 
2.1.1 Kontenerowe stacje hydroforowe i zestaw hydro forowy  
 
Hydrofornie dostarczane zestawy hydroforowe umieszczone w kontenerze. Konstrukcja 
samonośna każdego modułu kontenera wykonana jest z profili stalowych na bazie dwóch ram: 
dolnej - podłogowej i górnej - dachowej oraz narożnych słupów stalowych. Wyposażenie i 
sterowanie winny być dostarczone przez jednego producenta. 
Wymiary kontenera: 

• długość zewnętrzna - 5000 mm 
• szerokość zewnętrzna - 2440 mm 
• wysokość zewnętrzna - 2800 mm 
• wysokość wewnętrzna - 2520 mm 

Jest to konstrukcja stalowa – z profili giętych na zimno tworzących samonośny szkielet, na który 
składa się spawana konstrukcja ram podłogi i stropodachu, oraz stalowe słupy usytuowane w 
narożach kontenera. 

 
Wymagania szczegółowe w zakresie kontenera i jego kompletnego wyposażenia ujęto w 
dokumentacji projektowej.   
 
 
W kontenerowej pompowni wody zamontowany będzie zestaw hydroforowy zbudowany z pomp 
o konstrukcji pionowej, wielostopniowe, wysokosprawne. Ze względu na trwałość pompy, części 
pomp, takie jak: płaszcz, wirniki, wał, komora wykonane są ze stali kwasoodpornej.  
Układ mechaniczny zestawu hydroforowego wyposażony będzie następująco:  
 - armatura na ssaniu pomp – zawory odcinające,  
 - armatura na tłoczeniu pomp – zawory odcinające, zawory zwrotne,  
 - kolektor ssawny i tłoczny z rur stalowych kwasoodpornych,  
 - membranowe zbiorniki ciśnieniowe tłumiące uderzenia hydrauliczne w sieci,  
 - konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,  
 - manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia,  
   
Dobór hydroforni winien uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne w tym zakresie. Przed 
zakupem hydroforni Wykonawca winien uzyskać akceptacje Inżyniera Kontraktu. 
 
2.1.2 Parametry hydroforni 
 
Szczegółowe parametry hydroforni zawarte są w  dokumentacji projektowej. 
 
2.2 Składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
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potrzebne do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi 
producenta. Jednocześnie Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta 
dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo 
udostępniane do kontroli Inżynierowi.  
 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych, pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń, 
szczególnie kamieni i innych ostrych materiałów mogących uszkodzić materiały. 
 
Hydrofornie dostarczać należy bezpośrednio na plac budowy do miejsca ich zabudowania. W 
razie potrzeby składowania hydroforni lub ich elementów należy stosować się ściśle do zaleceń 
producenta dotyczących składowania. 
 
2.3 Inne materiały 
 
Wszelkie inne materiały stosowane do wykonania Robót objętych niniejsza specyfikacją 
techniczną składować należy bezwzględnie w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń. 
 
2.4 Odbiór materiałów na budowie 
 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Materiały dostarczone 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, co do ich jakości, przed wbudowaniem należy materiały poddać 
badaniom określonym przez Inżyniera. Materiały, które nie uzyskały akceptacji Inżyniera 
Kontraktu należy wymienić na inne, pozbawione wad. 
 
3 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i 
odbioru Robót”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
 
Do realizacji Robót montażowych Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
 
3.1. wciągarkę ręczną, 
3.2. wciągarkę mechaniczną, 
3.3. samochód skrzyniowy, 
3.4. samochód samowyładowczy, 
3.5. betoniarki, 
3.6. żurawie, 
3.7. urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 
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3.8. trójnogi do rur stalowych, 
3.9. podbijaki drewniane do rur, 
3.10. sprzęt do obcinania i fazowania bosego końca rur PVC: korytka drewniane z nacięciem 

szczelinowym, ręczna piłka do drewna, pilniki płaskie (zdzierak i gładzik), 
3.11. zamknięcia mechaniczne - korki lub zamknięcia pneumatyczne, worki gumowe (służące 

do wykonywania badań odbiorczych na szczelność i płukanie), 
3.12. taśma miernicza, 
3.13. niwelator i teodolit. 
 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonywanych Robót. Sposób wykonania Robót oraz sprzęt zaakceptuje Inwestor 
lub Inżynier Budowy. 
 
4 Transport 
 
Ogólne warunki transportu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 
Robót”. 
 
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we 
własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 
 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, 
poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i 
wskazaniami Inżyniera Kontraktu, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
 
Należy przestrzegać ściśle zaleceń producenta dotyczących przewożenia ich wyrobów. 
Do transportu hydroforni przygotowuje Producent wg określonych przez niego wymagań tj. 
między innymi: wyjąć pompy (transportowane wg oddzielnych przepisów w opakowaniu), wyjąć 
sygnalizatory poziomu i przepust kablowy, zabezpieczyć prowadnice przez rozparcie 
elementami drewnianymi oraz zabezpieczyć rurociągi tłoczne i armaturę przez podparcie na 
stojakach drewnianych. 
 
5 Wykonanie Robót 
 
Ogólne warunki wykonania Robót związanych z wykonywaniem hydroforni podano w ST-00.00 
„Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji program Robót, projekt wykonawczy i 
organizacji oraz harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty związane z wykonywaniem hydroforni. Program Robót powinien być 
sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie 
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niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, 
przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać atesty.  
 
Zniszczone nawierzchnie dróg, chodników i zieleni po zakończonych Robotach należy 
doprowadzić do stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy również terenów położonych poza 
pasami drogowymi. W czasie wykonywania Robót należy zachować i przestrzegać warunki i 
przepisy BHP. Hydrofornie wraz z ogrodzeniem, zagospodarowaniem należy wykonać z 
materiałów zgodnych ze Specyfikacją Techniczną i Projektami Budowlanymi. 
 
Miejsca pozyskania elementów hydroforni muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
Elementy hydroforni i ogrodzenia  należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, 
wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 
technicznego producenta oraz deklaracjami zgodności z polską normą.  
 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  
 
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy 
poddać badaniom określonym przez Inżyniera. 
 
Roboty związane z wykonaniem wytyczenia trasy i punktów wysokościowych ujęto w ST 01.00. 
 
Wymagania dla Robót elektrycznych i systemu telemetrycznego monitoringu pracy pompowni 
opisane są w ST 04.00 
 
5.1 Monta ż hydroforni 
 
Przed przystąpieniem do budowy hydroforni należy wytyczyć geodezyjnie działkę pod 
hydrofornię. 
 
Przy montażu kierować się wskazaniami producenta dotyczącymi montażu hydroforni i 
dokumentacją projektową. 
  
Pod kontener należy wykonać płytę fundamentową o wysokości 35 cm. Płytę fundamentową 
należy wykonać z betonu klasy C20/C25, mrozoodpornego F150. Pod płytą należy wykonać 
podbudowę z kruszywa łamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 35 cm, 
następnie należy wylać 10cm betonu podkładowego klasy C8/10. Powierzchnie dolną oraz 
górną płyty fundamentowej należy zabezpieczyć warstwą papy zgrzewalnej. Na papie 
wierzchniej należy wykonać posadzkę z 5 cm styropianu twardego, 5 cm wylewki cementowej 
zbrojonej siatką stalową oraz ułożyć płytki gresowe na kleju. 
Zbrojenie ław fundamentowych zgodnie z rysunkiem technicznym. Stal zbrojeniowa A-IIIN 
(RB500W). Otulina 5cm. 
 
5.2 Wyposa żenie hydroforni 
 
Po zabudowaniu hydroforni zabudować wszelkie wyposażenie dostarczane przez producenta 
oddzielnie. Przy montażu kierować się wskazaniami producenta. 
 
Po wykonaniu Robót montażowych należy wykonać zagospodarowanie terenu hydroforni 
wykonać ogrodzenie z materiałów wymienionych w pkt. 2.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
 
 



 130   

5.3 Zagospodarowanie hydroforni. 
 

Ogrodzenie terenu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST 06.00 
 
Teren wokół kontenera hydroforni należy wykonać jako plac z kostki betonowej prefabrykowanej 
w kolorze popielatym o grubości 8 cm. Plac należy zakończyć obrzeżami betonowymi 
prefabrykowanymi typowymi w kolorze popielatym. Należy go wykonać z kostki betonowej na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego lub 
naturalnego stabilizowanego mechanicznego gr.15 cm i zagęszczonego do Is=0,9. 
 
5.4 Szczególne warunki bezpiecze ństwa pracy 
 
Montaż ciężkich elementów prefabrykowanych za pomocą urządzeń dźwigowych, należy 
wykonywać ze szczególna ostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy powinien posiadać 
aktualne atesty, a zawiesia powinny być często poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. Należy ostrzec i zabezpieczyć pracowników znajdujących się w wykopie, przed 
ewentualnymi skutkami upadku ciężkich elementów. 
 
Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych i wiertniczych w strefie bezpieczeństwa 
napowietrznych linii energetycznych określonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 
28). Z reguły odległości tam podane są większe niż te które będą w terenie, dlatego linie takie 
należy wyłączyć na czas trwania Robót, w porozumieniu z Zakładem Energetycznym. 
 
Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, 
kiedy zachodzi prawdopodobieństwo ich zerwania. 
 
Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i P.poż.  
 
W bezpośredniej bliskości obiektów oraz w szczególności w pobliżu włazów a także wewnątrz 
studzienek na czynnej kanalizacji istniejącej, obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego 
źródła ognia. 
 
 
6 Kontrola jako ści Robót 
 
Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 
Robót”. 
 
Kontrola związana z wykonaniem hydroforni powinna być przeprowadzona zgodnie z 
odpowiednimi normami oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
 
Kontrola związana z wykonaniem hydroforni  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danego etapu Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 
 
Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robót sporządzi protokół z przeprowadzonych 
pomiarów. Wyniki pomiarów i badań przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na 
każde żądanie Inżyniera.  
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6.1 Badania przed przyst ąpieniem do Robót 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, 
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej. 
 
6.2 Kontrola jako ści materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do 
stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z 
wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację 
Inżyniera. 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez 
producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne 
wymagane przez związane normy. 
 
Badanie jakości  materiałów użytych do budowy hydroforni następuje przez porównanie ich 
cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
 
6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną 
przez Inżyniera Kontraktu. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 
� sprawdzenie rzędnych płyty fundamentowej hydroforni, 
� badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 
� badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, sprawdzenie 

zabezpieczenia przed korozją. 
 

 
7 Obmiar Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru 
Robót”. 
 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podanie rzeczywistych 
ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne 
nieprzewidziane dodatkowe Roboty, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w 
trakcie trwania Robót między Wykonawcą a Inżynierem. 
 
Jednostką obmiaru Robót jest: 
1 kpl – dla 1 kompletnej hydroforni. 
 

8 Odbiór Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania odbioru 
Robót”. 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami umownymi, w tym 
zgodności z warunkami niniejszej ST. 
 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 
 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem hydroforni. Odbioru 
dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 
pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
poleceniami Inżyniera a także odpowiednimi normami i przepisami. 
 
Przedmiotem odbiorów i badań jest: 
� zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
� zastosowany materiał, 
� połączenie rurociągów technologicznych i armatury, 
� szczelność rurociągów technologicznych, 
� rozruch próbny urządzeń i systemów. 

 
Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, 
instrukcje i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne.  
 
8.1 Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową hydroforni, w tym: 
� wykonanie wykopów fundamenty hydroforni, 
� roboty montażowe hydroforni, 
� szczelność połączeń, 
 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 
8.2 Odbiór ko ńcowy. 
 
Odbiorowi końcowemu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową 
hydroforni. 
 
Odbiór końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
Inżyniera i Użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru 
jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je 
w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub odmówić dokonania odbioru. 
 
Odbiór końcowy może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera a także odpowiednimi normami i przepisami. 
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Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
� protokół przeprowadzonego badania szczelności, 
� protokół przeprowadzonego badania szczelności rurociągów technologicznych, 
� świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
� protokoły badań urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych, 
� protokół z rozruchu hydroforni. 
� powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,  
� instrukcja stanowiskowa, 
� instrukcja eksploatacji,  
� schematy elektryczne połączeń wewnętrznych szaf zasilającej i sterowniczej. 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 
� zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,  
� aktualność Dokumentacji Projektowej, po  wprowadzeniu wszystkich zmian i uzupełnień. 

 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 
9 Podstawa płatno ści 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i 
odbioru Robót”. 
 
9.1 Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych 
 
Podstawę płatności stanowi dostawa i montaż 1 kpl hydroforni. 
Płatność za 1 kpl montażu hydroforni zawiera również: 
 
� zakup i dowóz wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń na budowę, 
� doniesienie materiałów i urządzeń z miejsca składowania na miejsce ich wbudowania, 
� koszt wykonania pełnego zakresu Robót ziemnych – zgodnie z ST 01.00, 
� koszt wykonania pełnego zakresu Robót betonowych i żelbetowych związanych z 

wykonaniem Robót montażowych hydroforni – zgodnie z ST 07.00, 
� koszt dostawy i wykonania niezbędnych materiałów do wykonania zabezpieczeń 

uzbrojenia podziemnego, 
� koszt wykonania zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego, 
� przygotowanie podłoża, 
� posadowienie hydroforni, 
� montaż hydroforni zgodnie z instrukcją producenta, 
� montaż uzbrojenia i wyposażenia hydroforni zgodnie z instrukcją producenta ( wykaz 

elementów wyposażenia wg  dokumentacji projektowej 
� montaż układu pomiarowego tam gdzie on występuje, 
� wykonanie zagospodarowania terenu hydroforni, wraz uporządkowaniem terenu wokół 

ogrodzenia i dojazdu do hydroforni – zgodnie z dokumentacja projektową, 
� wykonanie sieci, instalacji i urządzeń zasilania hydroforni, 
� przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
� przeprowadzenie prób szczelności rurociągów technologicznych, 
� koszt wywiezienia z terenu budowy materiałów zbędnych, 
� opracowanie instrukcji rozruchu i stanowiskowej instrukcji eksploatacji oraz 

przeprowadzenie rozruchu i odbioru hydroforni. 
� szkolenia personelu obsługi  
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Uwaga: 
Płatno ść za wykonanie dostawy i monta żu 1 kpl hydroforni nast ąpi po wykonaniu 
wszystkich Robót, w tym Robót elektrycznych sterowa nia i monitoringu. 
 
Wykonawca Robót zobowi ązany będzie do przedstawienia kalkulacji ceny jednostkowej  
wykonania 1 kpl hydroforni zawieraj ącej wszystkie niezb ędne elementy jej wyposa żenia. 
 
9.2 Opis sposobu rozliczenia Robót tymczasowych i p rac towarzysz ących 
 
Koszty Robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te powinny być 
uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
W przypadku braku w Przedmiarze Robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem Roboty 
tymczasowe i prace towarzyszące (zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót winny być 
rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót tymczasowych i prac 
towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
10 Przepisy zwi ązane 
 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
 
10.1 Elementy dokumentacji projektowej. 
Podstawą do wykonania Robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

- Projekt budowlany i wykonawczy. 
- Przedmiar Robót. 
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
10.2 Normy 
 
PN-B-01700/1999  Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne. 
PN-B-06050/1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
PN-B-10736/1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
BN-62/638-D3  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-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-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 
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 określenie środowiska. 
BN-85/6753-02  Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 
PN-90/B-04615   Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-74/B-24620   Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-98/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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PN-98/B-12037   Cegła kanalizacyjna. 
 
10.3 Inne dokumenty 
 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY -1987 r. 

2. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 póz. 111) 

3. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-
ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego w Warszawie. 

 
 
 

 




