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1 Wymagania Podstawowe 

1.1 Nazwa zamówienia 

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na ul. Słonecznej w Zakrzewie’’. 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru Robót realizowanych w ramach zadania: ,,Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej ul. Słoneczna w Zakrzewie’’ 

 

Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralną część 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji wyżej wymienionych robót.  

1.2 Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

ST-01 Roboty pomiarowe 

ST-02 Roboty przygotowawcze 

ST-03 Roboty ziemne 

ST-04.1 Sieci kanalizacyjne grawitacyjne 

STD-04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

1.3 Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie; 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący 
całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji 
projektowej wyraźnie nie zaznaczono, że jest inaczej  przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu; 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem; 
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Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE); 

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

Inspektor nadzoru – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, która pełni funkcję 
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; może również oznaczać 
osobę Inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC; 

Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do 
odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych); 

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego; 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego 
przepływu ścieków; 

Kolektor sanitarny - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków 
sanitarnych i ich transportu; 

Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych; 

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę; 

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni; 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej; 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu liniowego; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 
stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na czas budowy; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu; 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze; 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem liniowym 
(przewodem wod.-kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym); 
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Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 
zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 
stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 
uporządkowania w określonym zakresie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie dokumentacji 
projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe, 
wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i 
poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, 
odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 

Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań technologicznych 
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed 
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania 
instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa; 

Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 
kanalizacji/wodociągu; 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.; 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp.; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 
istniejącego uzbrojenia; 

Stal odporna na korozje (stal kwasoodporna) - stal nie gorsza niż stal 1.4301 wg PN-EN 
10088:1998 (0H18N9 wg PN-71/H-86020); 

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów; 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach 
spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w obszarze 
oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., 
gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 
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Wymiana (sieci, instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących 
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 
potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską 
aprobatą techniczną; 

Używane skróty należy czytać następująco: DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – niskie 
napięcie, SN – średnie napięcie, WO – Wymagania Ogólne, ST– Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

1.4 Podstawowe wymagania dotyczące robót 

1.4.1 Teren Budowy 

W czasie określonym w umowie Zamawiający przekaże Teren Budowy Wykonawcy. 

1.4.2 Tablica informacyjna budowy  

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia 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) zobowiązany jest do 
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z 
ww. rozporządzeniem. 

1.4.3 Zgodność Robót z postanowieniami Umowy 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Umową, zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru 
Dokumentami Wykonawcy i poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić nadzór inwestorski, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji.  

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą 
zgodne z Umową. 

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Umową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia 
będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za poprawność przyjętych rozwiązań. 

1.4.4 Bezpieczeństwo Robót 

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, 
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− 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,  

− Urządzenia do pomiaru stężenia gazu, 

− Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 
pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami,  

− Właściwe zabezpieczenia p.poż 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.  

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. 

1.4.5 Ochrona środowiska 

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), 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U.01.62.627 z późniejszymi zmianami), 

− stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21). 

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: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami oraz  

• możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.4.6 Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy 

1.4.6.1 Uwagi ogólne 

Podczas planowania Robót Wykonawca powinien stosować wytyczne zamieszczone w projekcie 
organizacji wykonania inwestycji (OWI), przy czym przedstawiona lokalizacja zaplecza Wykonawcy 
nie jest obowiązkowa. 
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Wykonawca sam dokona uzgodnień z właścicielami gruntów, odnośnie do powierzchni, którą 
zamierza wykorzystać jako dojazd lub powierzchnię magazynową na swoje maszyny, materiały lub na 
przeprowadzenie Robót; wszelkie koszty z tym związane będą poniesione przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków bezpieczeństwa i 
zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia 
Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty 
przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia 
maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów. 

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót, aż do czasu ich ukończenia. 

Wykonawca zapewni wszelkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, osłony 
i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, które mogą być konieczne dla 
wygody i ochrony właścicieli i użytkowników przyległych do budowy terenów, lokalnej społeczności i 
innych zainteresowanych osób. 

1.4.6.2 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

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. 

1.4.6.3 Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi 
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie 
bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.  

1.4.6.4 Otwarte wykopy  

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń urządzeń 
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znaków ostrzegawczych, słupków i 
sygnalizacji świetlnej. Wszelkie znaki, na których widnieją napisy powinny być w języku polskim i 
powinny odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz lokalnych. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom przy 
otwartych wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne przeszkody, 
które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w czasie od pół 
godziny przed zachodem słońca do pół godziny po wschodzie słońca i w każdym innym czasie, kiedy 
występuje słaba widoczność. Pozycja i ilość lamp ma być taka, aby zakres i umiejscowienie Robót 
było wyraźnie widoczne. 

1.4.6.5 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie wykonywania 
Robót, w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania do gaszenia wszystkich 
pożarów, które mogą wystąpić na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie śmieci 
lub odpadów.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje zagrożenie pożarem lub 
wybuchem spowodowane obecnością zbiorników paliwa albo innych niebezpiecznych obiektów lub 
urządzeń, Wykonawca natychmiast zawiadomi władze lokalne i inspektora nadzoru o wystąpieniu 
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takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poż  i będzie stosował się do 
wszystkich zaleceń władz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwwybuchowej. 

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poż oraz 
dostępność urządzeń p/poż i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn ich powstania. 

1.4.6.6 Pierwsza pomoc  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w stanie gotowym do użycia wszelkie wyposażenie 
niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub wypadkach. Wyposażenie to 
musi znajdować się na Terenie Budowy w gotowości do użycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy 
przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iż we wszystkich miejscach, w których 
przeprowadzane są roboty zawsze znajdować się będzie osoba posiadające wiedzę na temat 
udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzielić takiej pomocy, jeśli zdarzy się wypadek. 

1.4.6.7 Postępowanie w razie nagłych konieczności  

Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, iż w przypadku zaistnienia nagłych 
konieczności związanych z wykonywanymi Robotami będzie w stanie zwołać swoich pracowników 
poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robót w pilnych przypadkach. 

1.4.6.8 Dostęp dla służb szybkiego reagowania 

Wykonawca poinformuje Straż Pożarną i Policję przed zamknięciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy lub 
jej części. Wykonawca poinformuje Straż Pożarną i Policję, kiedy ulice będą znowu otwarte dla ruchu 
pojazdów służb szybkiego reagowania. Metody budowlane Wykonawcy powinny być dobrane w taki 
sposób, aby zminimalizować utrudnianie pracy służbom szybkiego reagowania i w żadnym przypadku 
nie mogą sprawiać, iż pojazdy tych służb nie mogą się swobodnie poruszać. 

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania się z nim w porze nocnej przez policję w 
przypadku, kiedy roboty budowlane będą przeprowadzane nocą.  

1.4.7 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji 
Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót lub, na 
które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na 
terenach w pobliżu Terenu Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 
Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i 
sfotografować.  

Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych 
stron podczas wizji lokalnej. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót 
przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan 
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub instytucji 
przeprowadzającej inspekcję. 

1.4.8 Zaplecze Budowy 

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy na podstawie projektu OWI (lub projektu wykonanego przez 
siebie i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru), spełniające wszelkie wymagania polskiego 
prawa w tym zakresie. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą 
mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu 
Budowy. 

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. 
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Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Wykonawca winien 
użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 

1.4.9 Zgodność Robót z Normami 

W różnych miejscach dokumentacji projektowej i ST podane są odnośniki do Norm. Normy te winny 
być traktowane jako integralna część tych dokumentów. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w 
szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich 
braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Umowie. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

1.4.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane 
przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i 
przepisów przy sporządzaniu Dokumentów Wykonawcy i podczas prowadzenia robót. 

1.4.11 Harmonogram Robót 

Po podpisaniu Umowy Wykonawca zgodnie jest zobowiązany do dostarczenia harmonogramu 
przedstawiającego rozplanowanie Robót. 

1.4.12 Pozwolenia, koncesje i zatwierdzenia 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkich 
pozwoleń, koncesji i zatwierdzeń wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem 
jakichkolwiek zadań objętych Umową. 

1.4.13 Roboty w pasie drogowym, organizacja ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest załatwić, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie formalności, 
uzgodnienia i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu.  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania projektu organizacji ruchu wchodzącego w skład 
dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia stosownej opłaty za 
zajęcie pasa drogowego. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego i zabezpieczenia robót 
wg projektu t.j. w szczególności do: oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 
objazdów i zaleconego, związanego ze zmianę organizacji ruchu, oznakowania dróg. Należy również 
zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia 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. 

Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi władzami i policją odnośnie do Robót 
przeprowadzanych na drogach lub dostępu do wszelkich dróg. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poinformowanie na piśmie odnośnych władz i społeczności 
lokalnej o zamiarze przeprowadzenia Robót na jezdniach i stosować się będzie do wszelkich 
instrukcji takich władz. 

1.4.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
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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. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 
oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

1.4.15 Ochrona stanu technicznego własności 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 uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót 
w ich pobliżu. 

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 na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich 
stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później 
niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

1.4.16 Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

 harmonogram robót zgodny z wymaganiami podanymi poniżej 

 projekt OWI i projekt organizacji ruchu w przypadku zastosowania innych projektów niż 
dostarczone przez Zamawiającego 

 dokumentację powykonawczą zgodną z wymaganiami podanymi poniżej, 

 projekty robót tymczasowych nie ujęte w dokumentacji projektowej, których wykonanie jest 
niezbędne w celu realizacji Robót Stałych, w tym w szczególności: 

o projekty umocnienia ścian wykopów, 

o projekty odwodnienia wykopów, 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszelkie 
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót 
oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

Wykonawca, w formie pisemnej, ustali z Właścicielem posesji, termin wejścia na teren celem 
wykonania przyłącza. 

Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas trwania Umowy 
wszelkich map, dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń opinii, decyzji administracyjnych itp. 
oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia robót. 

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 inspektora nadzoru. 

1.4.16.1 Harmonogram robót 

Niezwłocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca dostarczy harmonogram opisujący kolejność, w 
jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty wraz z opisem metod realizacji Robót, które 
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Wykonawca zamierza przyjąć celu zapewnienia terminowego i jakościowego wypełnienia 
postanowień Umowy. 

Harmonogram powinien być spójny z innymi Dokumentami Wykonawcy wymienionymi wyżej w 
szczególności z projektem OWI i organizacji ruchu. 

Harmonogram będzie aktualizowany w przypadku zasadniczego odchylenia faktycznego postępu 
pracy od podanych w harmonogramie zamierzeń Wykonawcy. 

1.4.16.2 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. 

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 
mapę zasadniczą 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 inspektorowi nadzoru przed rozpoczęciem Odbioru 
końcowego. 

Jeżeli w trakcie Odbioru końcowego lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji 
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru dokumentację powykonawczą w 5 egzemplarzach w 
formie wydruków oraz w 5 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). 

1.4.17 Raporty o postępie 

W formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru Wykonawca będzie dostarczał miesięczne raporty o 
postępie, które powinny zawierać opisy postępu prac z uwzględnieniem faktycznego i planowanego 
postępu pracy ze szczegółami wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić 
ukończeniu Robót zgodnie z umową. 

Raporty będą składane do czasu, aż Wykonawca ukończy wszystkie Roboty. 

1.4.18 Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowią w szczególności: 

− Pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją projektową, 

− Dziennik budowy, 

− Dokumenty Wykonawcy, 

− Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp., 

− Harmonogram Robót, 

− Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z załącznikami, 

− Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 

− Dokumenty zapewnienia jakości, 

− Dzienniki montażu, 
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− Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

− Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

− Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

1.4.19 Narady koordynacyjne  

Narady koordynacyjne odbywać się będą regularnie w odstępach tygodnia (o ile inspektor nadzoru 
nie poleci inaczej) i przeprowadzane będą w biurze Wykonawcy zlokalizowanym na terenie Zaplecza 
Budowy. Jeżeli sytuacji będzie tego wymagać inspektor nadzoru może zarządzić większą 
częstotliwość spotkań. W miarę potrzeb organizowane będą też inne spotkania. 

Zapewnienie obecności producentów urządzeń, podwykonawców itp. zainteresowanych stron jest 
obowiązkiem Wykonawcy. 

Na naradach będą obecne następujące strony:  

1 Inspektor nadzoru i ewentualnie inne osoby reprezentujące Zamawiającego; 

2 Wykonawca; 

3 Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na żądanie inspektora, jeśli wymagane jest to przez 
temat spotkania oraz  

4 Inne osoby zaproszone. 

Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to: 

− Przegląd notatki z poprzedniego spotkania; 

− Przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania; 

− Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp Robót; 

− Określenie działań korygujących i procedur mających na celu powrót do planowanego 
harmonogramu; 

− Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny okres Robót; 

− Zapewnienie jakości wykonywanych Robót i przestrzeganie przepisów BHP; 

− Wszelkie inne sprawy. 

1.4.20 Ubezpieczenia 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z Ubezpieczeniami wymaganymi Umową. 

1.4.21 Nadzór oraz dokumentacja archeologiczną 

Roboty będą przebiegać w obrębie intensywnego występowania udokumentowanych stanowisk 
archeologicznych. Prace należy prowadzić przy ciągłym monitoringu i zabezpieczeniu realizacji 
inwestycji. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca w imieniu Inwestora zobowiązany jest uzyskać 
pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych. 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem, wypełni wszelkie warunki postawione przez właściwego 
Konserwatora Zabytków, w tym również zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie 
postanowienia nadzoru archeologicznego muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed 
ich zastosowaniem. 

2 Wymagania dotyczące Materiałów i Urządzeń 

2.1 Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być: 

− 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, 
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− zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami 
inspektora nadzoru, 

− nowe i nieużywane, 

 

Podane w dokumentacji projektowej i w punktach 2 poszczególnych części ST, wymagania dotyczące 
Materiałów i Urządzeń są wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez 
Wykonawcę rozwiązań o wyższym standardzie. Zastosowanie takich urządzeń i/lub materiałów o 
wyższym standardzie nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy o zwiększenie 
wynagrodzenia. 

Ochrona przed korozją 

Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska 
powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio 
zabezpieczone przed korozją. 

Materiały oraz wykonanie materiałowe Urządzeń powinno być takie, aby nie zachodziło ryzyko 
wstąpienia korozji galwanicznej. 

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać 
odrzucony przez inspektora nadzoru. 

2.3 Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń 

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 inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez 
właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty 
związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń uważa się za zawarte w 
wynagrodzeniu Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności.  

2.4 Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone 
przez inspektora nadzoru. Materiał, który nie został zaakceptowany przez Inspektora nadzoru nie 
może zostać wbudowany. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić inspektorowi nadzoru nie później niż w dniu dostawy 
Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy. 

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców 
protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i 
Urządzeń i przekaże kopie takich atestów inspektorowi nadzoru. Atesty takie mają stwierdzić, iż 
Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według 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. 

Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również 
urządzenia skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria 
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i 
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Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 
Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z Umowy i 
różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

2.5 Znakowanie Urządzeń, 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. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek 
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urządzeniach. Numery 
identyfikacyjne każdego oznakowanego elementu będą zgodne z oznaczeniami na schematach 
ideowych i rysunkach, których dostarczenie jest obowiązkiem wykonawcy. Wykonawca dostarczy 
także tabliczki ostrzegawcze montowane na urządzeniach sterowanych automatycznie. 

2.6 Usługi specjalistów - pracowników Producentów  

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone 
podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

2.7 Sprzęt i maszyny budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w projekcie organizacji Robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym w 
Umowie. 

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. 

3 Środki transportu 

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

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót w terminie przewidzianym w 
Umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca uzyska, własnym staraniem i na własny koszt, wszelkie niezbędne zezwolenia od 
odpowiednich władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i/lub przejazdu pojazdów 
nienormatywnych i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał odpowiedni 
organ, jeśli taki wymóg zostanie postawiony. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca podejmie wszelkie możliwe działania konieczne do tego, aby pojazdy wjeżdżające i 
opuszczające Teren Budowy nie nanosiły błota lub innych substancji na sąsiednie drogi i chodniki a w 
razie wystąpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie.  

4 Wykonanie robót 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych 
inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi i 
oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami, poleceniami inspektora nadzoru oraz opracowanymi Dokumentami Wykonawcy. 

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 inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

4.2 Zgodność Robót z Umową 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich szczegółów projektu i 
Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując 
dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Umową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia 
będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

4.3 Wytyczne realizacji inwestycji 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wytycznych realizacji inwestycji podanych w 
dokumentacji projektowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia 
zgodnie z ST-00 Wymagania Ogólne pkt 1.6.16. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poinformowanie na piśmie właściwych władz i społeczności 
lokalnej o ewentualnych utrudnieniach w dostawie/odbiorze mediów. 

Koszty spełnienia powyższych wymagań nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za 
uwzględnione w Cenie Ofertowej. 

5 Kontrola Jakości 

5.1 Próby, badania i pomiary 

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

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

5.2 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań najszybciej 
jak to możliwe. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru i na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

5.3 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Umowy na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor nadzoru może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności Materiałów i Robót z Umową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

5.4 Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, dzienniki montażu, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań 
kontrolnych będą wymagane podczas Odbiorów Robót. Inspektor nadzoru powinien mieć 
nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

5.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą przechowywane na Terenie 
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w 
uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań inspektora nadzoru powinny być przechowywane 
tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z 
inspektorem nadzoru okresach archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6 Obmiar Robót 

6.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Umową, w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora 
nadzoru wydanej na piśmie. 

6.2 Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

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

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. 

6.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

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

6.4 Czas przeprowadzania Obmiaru 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i inspektora nadzoru. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
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Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem 
nadzoru. 

7 Odbiór Robót 

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. O 
gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru pisemnie. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty 
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie: 

− dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych 
robót z Umową, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, 
szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz 
wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

− przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji, badań i prób. 

Zakres odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być zgodny wymaganiami 
odpowiednich ST, norm, aprobat technicznych i wytycznych producentów. 

Warunkiem podstawowym akceptacji robót przez inspektora nadzoru jest, aby przeprowadzane 
zostały zgodnie z Umową i dały wynik pozytywny wszystkie próby, badania, inspekcje, kontrole, 
pomiary i sprawdzenia tych robót. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez inspektora nadzoru, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 
odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność 
wykonanych robót: 

− zgodność wykonanych robót z Umową, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

− technologię wykonania robót, 

− parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 
raporty z prób przeprowadzanych przez inspektora nadzoru.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

7.2 Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o płatność częściową Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie 
roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami 
opisanymi w p. 7.1 dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Zakres odbiorów częściowych powinien być zgodny wymaganiami odpowiednich ST, norm, aprobat 
technicznych i wytycznych producentów. 
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Roboty zostaną uznane przez inspektora nadzoru za podstawę do wystąpienia o płatność częściową 
wyłącznie, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o płatność częściową. Jeżeli w zakres 
robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty, które zanikły lub uległy zakryciu i które 
poddano odbiorom wcześniej, Wykonawca załączy do wystąpienia o płatność protokoły z tych 
odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
wynikających z Umowy. 

7.3 Odbiór końcowy, szkolenia 

7.3.1 Wymagania ogólne 

1) Celem Odbioru końcowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Umową 
wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2) Warunkiem przystąpienia do Odbioru końcowego jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru 
następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

a) Dokumentacja powykonawcza, 

b) Instrukcja obsługi i konserwacji, 

c) Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, 

d) Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

e) Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów: 

− dokumenty atestacyjne, 

− certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

− świadectwa jakości, 

− atesty higieniczne, 

− inne, 

f) dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych Urządzeń, 

3) Wykonawca poinformuje pisemnie inspektora nadzoru o spełnieniu wszelkich wymagań 
formalnych i gotowości do przystąpienia do Odbioru końcowego. 

4) Wykonawca nie rozpocznie Odbioru końcowego przed wydaniem przez inspektora nadzoru 
potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia odbioru. 

5) Nadzór nad przebiegiem odbioru sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powołane do 
udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany 
przepisami.  

6) Z przeprowadzonego Odbioru Końcowego Wykonawca sporządzi Protokół według wzoru 
uzgodnionego z inspektorem nadzoru. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich 
członków Komisji. 

7) Niezależnie od zatwierdzenia inspektora nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany do 
przeprowadzenia Odbioru końcowego w sposób dokumentujący zgodność z Umową, a w 
szczególności dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych w Umowie. 

7.3.2 Zakres i etapy Odbioru końcowego 

W ramach Odbioru końcowego dokonane zostanie komisyjne: 

− sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich zgodności z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami Umowy, 

− sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw technicznych 
itp.,  
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− wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie Odbioru Końcowego 
przewidziano w poszczególnych ST, 

Ponadto w ramach Odbioru Końcowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie Personelu użytkownika. 

7.3.3 Raport z Odbioru końcowego 

Raport z Odbioru końcowego powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia czynności 
odbiorowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

− protokoły z przeprowadzonych podczas odbioru badań, prób inspekcji, 

− protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

− protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Umową i dokumentacją projektową, 

− protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie 
wymogi w zakresie BHP i ppoż, 

− oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane, o braku 
roszczeń po wykonanych robotach. 

7.3.4 Pozwolenie na użytkowanie 

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 
pozwolenia na użytkowanie wykonanych obiektów (dla obiektów, dla których jest to wymagane 
zgodnie z prawem budowlanym). 

8 Podstawa płatności 

8.1.1 Ustalenia ogólne 

O ile w umowa nie stanowi inaczej podstawą płatności jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez 
Wykonawcę dla danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

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

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 Robot czy też nie. 

8.1.2 Cena Jednostkowa 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonane Roboty objęte tą pozycją przedmiarową. 

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczałtowych należy uwzględniać w szczególności następujące 
elementy (o ile nie są one osobnymi pozycjami w  przedmiarze robót): 

− robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 

− wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i 
z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
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specjalistyczny nadzór nad robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, i inne. 

− koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

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

− koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy, 

− koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Umowy, dla których nie przewidziano 
odrębnych pozycji przedmiarowych, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny 
zostać ustalone przez Wykonawcę w wypełnionym Przedmiarze Robót dla każdego z elementów 
rozliczeniowych. 

9 Wykaz ważniejszych aktów prawnych 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015r, poz.528 z późniejszymi 
zmianami). 

− Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2008r. Nr 227, poz. 1505). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. .935). 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2014r. poz. 897). 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. z 2014r. poz. 1146). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015r. poz. 478). 

− Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014r. poz.1200). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.2013r. poz.1635). 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 2014r. poz.1662). 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U 2013r. poz.21). 

− Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2015r. poz.478). 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2014r. poz.1662) z aktami 
wykonawczymi. 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2014r. poz. 1133). 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. 2014r. poz. 822). 

− Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego (Dz. U. 2014r poz. 1662). 

− Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. 
U. Nr 75, poz. 690). 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 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 Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014 poz. 1278). 
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− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 
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. 1993, 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 Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w 
sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 poz. 2173). 

− 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. 2003 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. 2003, 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. 2002 Nr 108, poz. 953). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 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. 2004 nr 198 poz. 2043). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

− Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz.U. 2014 poz. 817). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 
109 poz. 719). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 
2003 nr 121 poz. 1137). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 
2012 poz. 463). 
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− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych 
dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 
odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1546). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012 poz. 1109). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73). 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót pomiarowych 
podczas budowy obiektów budowlanych w ramach zadania: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. 
Słoneczna w Zakrzewie’’. 

Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót pomiarowych związanych z 
układaniem sieci kanalizacyjnych  oraz dróg i obejmują: 

− geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie, 

− czynności geodezyjne w toku budowy, 

− czynności geodezyjne po zakończeniu budowy, 

− opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę zasadniczą i 
zarejestrowanie jej. 

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogólne. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami Umowy. 

2 Wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
Wymagania Ogólne punkt 2. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem pomiarowym odpowiednim do wymagań Robót. 

4 Środki transportu 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

5 Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

5.1 Geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie 

Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji 
robót zgodnie z poniższymi wytycznymi. 

Roboty opisane w punkcie1 powyżej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres 
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opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie. 
(Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ. 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru.  

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

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

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. 

5.2 Wytyczenie tras i obiektów 

Trasę projektowanych kanałów kanalizacyjnych i obiektów sieciowych wytyczyć na podstawie planu 
zagospodarowania terenu uwzględniając faktyczny przebieg przewodów podziemnych na podstawie 
wykonanych przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy kanałów kanalizacyjnych w terenie, gdzie 
brak jest stałych punktów dowiązania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatkę 
kwadratów. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska dane zawierające lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o uzyskane materiały Wykonawca powinien 
ponownie przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Prace pomiarowe mogą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizować rzędne terenu i nie opierać się na rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej. 

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

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy w terenie płaskim powinna wynosić 
500 metrów, natomiast w terenie falistym powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego 
konfiguracji. 

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

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
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Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

5.4 Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
uzyskane przez Wykonawcę, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

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

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż 5 cm dla dróg.  

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni 
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych 
przez inspektora nadzoru. 

Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między 
palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy. Odległość ta, co najmniej 
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

5.6 Wyznaczenie położenia obiektów 

Dla każdego z obiektów budowlanych będących przedmiotem wykonania należy wyznaczyć jego 
położenie w terenie poprzez: 

− wytyczenie osi obiektu, 

− wytyczenie punktów określających usytuowanie obiektu. 

6 Kontrola jakości 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 6. 

Kontrolę jakości Robót opisanych w punkcie 5 należy prowadzić według ogólnych zasad określonych 
w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. 

7 Przedmiar i obmiar robót 

Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 7. 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

− km - roboty pomiarowe na trasie projektowanej kanalizacji 

8 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania ogólne punkt 8. 

9 Rozliczenie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 9. 

Należy wykonać zakres robót opisany w dokumentacji projektowej i ST zgodnie z wymaganiami ST i 
dokumentacji projektowej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w 
oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje wszelkie czynności geodezyjne konieczne do 
prawidłowego wytyczenia, wykonania i przekazania Zamawiającemu wykonywanych obiektów 
budowlanych w tym: 
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− geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie, 

− czynności geodezyjne w toku budowy, 

− czynności geodezyjne po zakończeniu budowy, 

− opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę zasadniczą i 
zarejestrowanie jej. 

10 Przepisy związane 

− Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001 poz. 1086 z późn. 
zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133). 

− Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

− Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

− Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

− Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1986. 

− Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979. 

− Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

− Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1997.  

− Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

− Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 

− Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998 

 

 



str. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST-02  
Roboty przygotowawcze 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót przygotowawczych 
w ramach zadania: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Zakrzewie’’. 

Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
przygotowawczych i obejmują w szczególności roboty rozbiórkowe: 

− elementów dróg i ciągów komunikacyjnych, 

Ponadto w ramach robót przygotowawczych należy wykonać: 

− przygotowanie Terenu Budowy. 

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

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

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami Umowy. 

2 Wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
Wymagania Ogólne punkt 2. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie 
sprzęt: 

− koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3, 

− spycharka gąsienicowa 100÷250 KM, 

− frezarki do nawierzchni bitumicznych, 

− żuraw samojezdny (minimum 5 T), 

− piły mechaniczne, 

− młoty pneumatyczne, 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

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

4 Środki transportu 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 
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Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie środki transportu: 

− samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10T), 

− samochód ciężarowy, skrzyniowy 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

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

5 Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

5.1 Przygotowanie Terenu Budowy 

W ramach przygotowania Terenu Budowy należy: 

− oznakować i zabezpieczyć Teren Budowy, 

− dokonać zapisu stanu istniejącego, 

− zbudować Zaplecze Budowy, 

zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogólne oraz projektem OWI 

W szczególności przed rozpoczęciem robót winno się sporządzić dokumentację stanu powierzchni 
terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą 
wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego, oraz możliwie największą ilość informacji na temat 
systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jeżeli jest to konieczne, dokumentacja 
powinna obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty, 
które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby 
należy porozumieć się (na piśmie) z użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć inspektorowi nadzoru. 

Dokumentację winno się aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia 
podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, które zostaną odsłonięte w 
miarę postępu Robót. 

5.2 Roboty rozbiórkowe 

Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo 
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) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 
rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.  

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi inspektorowi 
nadzoru przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą. 

Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012 
o odpadach, z późniejszymi zmianami. 

Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca 
zagospodarowania odpadów z rozbiórek) i możliwość korzystania z dróg publicznych z właściwymi 
zarządcami dróg. 

5.3 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek i demontażu 

Materiał z rozbiórek drogowych nie nadający się do dalszego użytku oraz wszelkie inne materiały z 
rozbiórek i demontażu Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z wymaganiami 
Ustawy o odpadach. Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania odpadów należy do 
obowiązków Wykonawcy. 
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5.4 Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 

− przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 

− usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 
innego, 

− pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami 
przebywającymi na poziomie zerowym, 

6 Kontrola jakości 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 6. 

7 Przedmiar i obmiar robót 

Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 7.  

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

m – rozbiórki krawężników, obrzeży, ogrodzeń, cięcia nawierzchni 

m2 – rozbiórki chodników, warstw ścieralnych ulic (frezowanie) i wjazdów, nawierzchni i podbudów, 

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

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

8 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8. 

9 Rozliczenie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne p. 9. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z 
wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 
oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.: 

− roboty tymczasowe niezbędne dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, 

− demontaże i/lub rozbiórki, 

− cięcia nawierzchni, 

− kruszenie rozbieranych elementów betonowych w kruszarkach, 

− załadunek, transport i wyładunek materiałów z rozbiórki i/lub w miejsce 
zagospodarowania/utylizacji, 

− koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki/demontażu w tym koszty 
wszelkich opłat, 

− uporządkowanie Terenu Budowy, 

10 Przepisy związane 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844). 
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− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000, nr 26 poz. 313) 

 



str. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST-03  
Roboty ziemne 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych w ramach 

zadania: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Zakrzewie” 

Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót ziemnych i 
obejmują: 

− roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy,) związane z budową uzbrojenia sieci 
kanalizacji sanitarnej. 

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

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

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogólne. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami Umowy. Ponadto poniższe określenia oznaczają: 

− wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

− zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

− przekopy - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych, 

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

− dokop - miejsce pozyskania gruntów do wykonania robót ziemnych położone poza Terenem 
Budowy, 

− wykopy obiektowe  - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

− nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest 
celowo zagęszczony, 

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

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

− wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 
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− pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 
zamkiem łączącym (brus, grodzica), 

− ścianka szczelna - ściana złożona z podłużnych elementów (drewno, stal, beton), zagłębionych 
w grunt ściśle jeden obok drugiego.  

2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, 
przechowywania i składowania oraz postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom 
podano w punkcie 2 ST-00 Wymagania ogólne. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

− grunt z wykopu, 

− grunt z dokopu  

− piasek średni 

− żwir 

wg PN–86/B-02480, 

− grodzice (pale szalunkowe) – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej 
węglowej St3Scu4, stosowane do budowy ścian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433.  

− cement zgodny z PN-EN 197-1:2002. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy i poleceniami inspektora nadzoru. 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 inspektorowi nadzoru. 

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

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie 
sprzęt: 

− koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3, 

− spycharka gąsienicowa 100÷250 KM, 

− płyta wibracyjna, samobieżna. 

− żuraw samojezdny, 

− zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

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

4 Środki transportu 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

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

− samochód dostawczy, skrzyniowy, 

− samochód ciężarowy, samowyładowczy 10T, 

− samochód ciężarowy, skrzyniowy, 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.. 

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

5 Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

5.1 Wymagania podstawowe 

Podstawowe Wymagania w zakresie: 

− postępowania w okolicznościach nieprzewidzianych 

− wykonania wykopów 

− wykonania nasypów 

− zabezpieczenia budowli robót ziemnych i robót 

− robót ziemnych w okresie mrozów 

są zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania. 

5.2 Roboty pomiarowe 

Roboty pomiarowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe oraz PN-B-
06050:1999. 

5.3 Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze. 

5.4 Kształtowanie terenu 

Kształtowanie terenu należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 

5.5 Warunki gruntowo – wodne 

Warunki gruntowo-wodne są zamieszczone w dokumentacji projektowej. Do obowiązków Wykonawcy 
należy ocena warunków gruntowo wodnych i zaprojektowanie odpowiednie Robót Tymczasowych 
(umocnienia wykopów, odwodnienie wykopów, zabezpieczenia itp.) niezbędnych do wykonania 
Robót.  

5.6 Wentylacja 

Powinna zostać zapewniona wentylacja, pozwalająca na usunięcie z wykopów, rowów, tuneli i 
przekopów potencjalnie niebezpiecznych gazów pochodzących z dowolnego źródła, oraz 
zapewnienie obecności wystarczającej ilości tlenu. Przed wejściem pracowników należy podjąć 
odpowiednie kroki w celu sprawdzenia za pomocą detektorów gazu stanu bezpieczeństwa we 
wszystkich wyżej wymienionych miejscach prowadzenia prac. 

5.7 Odkład i zagospodarowanie gruntu 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 
przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także 
zagospodarować, zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, nadmiar gruntu i grunt nie nadający 
się do wykorzystania do robót. 

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty 
składowania gruntu na składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót 
wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania 
nasypów i inne), ponosi Wykonawca i należy je odpowiednio uwzględnić w cenie oferty Wykonawcy. 
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Wykonawca na etapie przygotowania 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 lokalizację składowisk tymczasowych oraz miejsc stałego zagospodarowania 
gruntu, który nie będzie wykorzystany do Robót odległości tych miejsc i odpowiednio uwzględnić te 
parametry w swojej ofercie. 

W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się składować je oddzielnie, a 
najbardziej właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie podłoża 
jest uzależnione od względnego położenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, 
ze szczególną uwagą należy oddzielić od siebie materiał, a po zakończeniu robót przywrócić go na 
właściwe miejsce. 

5.8 Dokop gruntu 

W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robót lub Dokumentacja Projektowa zakładają wykonanie 
robót ziemnych z wykorzystaniem gruntu innego niż rodzimy (z dokopu), roboty ziemne należy 
wykonać z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskanym 
przez Wykonawcę z miejsca położonego poza Terenem Budowy. Zapewnienie niezbędnego do 
wykonania Robót gruntu należy do obowiązków Wykonawcy. 

5.9 Podłoże nośne 

Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie 
dna wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio 
przed układaniem rur lub betonowaniem. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być 
kopany głębiej, a miejsce to wypełnione betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem 
wypełniającym, zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru.  

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót Stałych na podłożu nośnym bez wcześniejszego uzyskania 
pisemnej zgody inspektora nadzoru. 

Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek 
powiadomić o tym fakcie inspektora nadzoru i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed 
wznowieniem prac. 

5.10 Roboty ziemne przy realizacji przewodów podziemnych 

Robót ziemne związane z realizacją podziemnych przewodów kanalizacyjnych i należy wykonywać 
zgodnie z dokumentacją projektową i PN-B-10736:1997. 

5.11 Wykopy 

5.11.1 Wykopy próbne 

Dla uściślenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać wykopy próbne. 
Inspektor nadzoru może zarządzić wykonanie wykopów próbnych z innych przyczyn. Jeżeli nie 
zostanie ustalone inaczej, wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić ręcznie. 

5.11.2 Wykopy wykonywane ręcznie 

Wykopy powinny być wykonywane sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia takiej konieczności z 
uwagi na ograniczony dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych względów. Inspektor nadzoru  
jest upoważniony do wprowadzenia zakazu użycia koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym 
etapie wykonywania robót. 

5.11.3 Umocnienie i ochrona wykopów 

Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami (w szczególności PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztuką budowlaną tak, aby 
zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie 
szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazić 
na szwank instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg. 
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Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie 
wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte chyba, że inspektor nadzoru 
podejmie decyzję o ich pozostawieniu. 

Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych wykopów 
znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejących instalacji, 
własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kołowym oraz, gdy 
warunki gruntowo – wodne na to pozwalają.  

Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi 
znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 

5.11.4 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 
cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 
10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.11.5 Odwadnianie wykopów 

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopów 
należy wykonywać zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego i wykonawczego oraz norm PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998 i poniższymi wytycznymi. 

Metodyka Robót powinna zawierać propozycje dotyczące systemów odwadniających oraz usuwania 
wody. 

Metodyka w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie tymczasowych drenów, rowów 
odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igłofiltrów 
lub innych urządzeń odwadniających i powinna uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie 
potrzebne do utrzymania zwierciadła wody w sposób stały poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, 
gdy Roboty zostaną ukończone. 

Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku częściowo 
ukończonych konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane lub, jeżeli dopuści 
się do zalania wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub koszty 
do poniesienia wynikłe z zaniedbania niniejszego ostrzeżenia. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w 
wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być zaprojektowane i 
eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane przez nie osunięcia gruntu nie uszkodziły pobliskich 
instalacji i konstrukcji. 

Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, wszystkie igłofiltry, sączki, studzienki i inne tego typu Roboty 
Tymczasowe winny znajdować się poza terenem przewidzianym na Roboty Stałe, a gdy nie będą już 
potrzebne, należy je zapełnić zagęszczonym strukturalnym materiałem wypełniającym, zaczynem 
cementowym lub betonem do poziomu dolnej części tych Robót. 

Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne zezwolenie 
właściwych władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również przestrzegać obowiązujących 
lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzać wód 
gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wód 
powierzchniowych. Jeżeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejących 
rur, które nie stanowią części czynnej instalacji kanalizacyjnej, należy je wówczas dokładnie oczyścić 
z mułu i innych odkładających się materiałów oraz naprawić ewentualne uszkodzenia. 
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5.11.6 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. 

5.12 Kolizje z uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 
istniejącą infrastrukturę poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie. 
Każdorazowo Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o wykonywanych pracach 
zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi i 
podwiesić na całej długości wykopu. 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 instalowany rurociąg umieścić w rurze ochronnej. 

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. 

5.13 Postępowanie w okolicznościach 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 projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a 
jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

5.14 Posadowienie rurociągów 

Przewody instalacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych 
wykonywanych mechanicznie i/lub ręcznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili 
podłużnych poszczególnych kanałów. 

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o 
grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta 
ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem niepowodującym 
spulchnienia gruntu. 

Jeśli w PW lub w wytycznych producenta nie podano inaczej rury należy układać na wykonanej 
podsypce z piasku o grubości 15 cm. Jeżeli wykop zostanie przegłębiony, to jego dno należy wypełnić 
przez wykonanie ławy żwirowej. 

5.15 Zasypywanie wykopów 

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej to minimalna grubość zasypki wstępnej, to jest 
warstwy gruntu nad wierzchem rury wynosi 50 cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej, powinno w 
zasadzie odbywać się ręcznie. Zasypkę wykonać gruntem z dokopu. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej pozostała część wykopu może zostać 
wypełniona materiałem rodzimym, jeśli zostanie on zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Wypełnienie wykopu powinno następować warstwami o stałej grubości. Grubość warstw w zależności 
od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia. 
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia 
warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciągająca się do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna być 
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zagęszczona przy pomocy średnich ubijaków wibracyjnych (max ciężar roboczy 0,6 kN) lub za 
pomocą płyt wibracyjnych (max ciężar roboczy 5 kN). Ciężkie zagęszczarki stosować w warstwach 
przykrycia odległych o ok. 1,0 m od wierzchu rury. 

Zasyp musi być wykonany w taki sposób, aby spełniał wymagania nasypu nad rurociągiem 
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów rolnych). Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje 
inaczej zagęszczenie obsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami do uzyskania IS=0,98. 
Ostatnią warstwę zasypki wykopów instalacyjnych w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m należy 
zagęścić do IS=1,00. 

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. 

Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokość ok. 25 cm ślady 
poprzednie. W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię 
warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej 
spulchnić (np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. 

5.16 Przywrócenie stanu pierwotnego terenów nieutwardzonych 

Przywrócenie do stanu pierwotnego, które nie zostały utwardzone i pokryte nawierzchnią, oznacza 
przywrócenie gruntu do stanu nie gorszego (równego lub lepszego) niż stan istniejący przed 
przejęciem terenu. Ziemię roślinną (humus) należy układać warstwą grubości min. 5 cm. 

Wykonanie trawników wg wymagań ST-07 Zieleń. 

Jeżeli inspektor nadzoru nie zleci inaczej, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego należy ukończyć 
w ciągu 7 dni po zasypaniu wykopów. 

6 Kontrola jakości 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 6. 

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne 

Kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1997 i PN-S-02205:1998. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące 
właściwości: 

− skład granulometryczny, 

− zawartość części ograniczonych, 

− wilgotność naturalną, 

− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

− granice płynności, 

− kapilarność bierną, 

− wskaźnik piaskowy. 
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6.2 Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. Do 
Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie niezwłocznie przekazywać inspektorowi 
nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST 
lub odpowiednich Normach. 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

− oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie 
oraz co najmniej co 200 m na prostych, 

− robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 
odcinka, 

− wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 
5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

7 Przedmiar i obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 

− m2 – podłoża z piasku, umocnienia ścian wykopów 

− m3 - wykonanego wykopu, zasypanie wykopu, transport urobku i gruntu na zasypki, obsypki, 
składowanie i utylizacja urobku (nadmiaru oraz nie nadającego się do wbudowania),  

− kpl – konstrukcje ochronne (podwieszenia kolizji), odwodnienie wykopów. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru, lub za pomocą innych wykazów prowadzonych przez 
wykonawcę i potwierdzanych przez inspektora nadzoru.  

8 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w 
szczególności: 

− dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu, 

− zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki. 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, 

8.2 Odbiór końcowy 

W ramach Prób końcowych należy wykonać w szczególności: 

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

− sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 
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− przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 

9 Rozliczenie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne p.9. 

Ceny jednostkowe robót ziemnych wyodrębnionych w PR obejmują m.in.: 

− wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów, 

− zdjęcie warstwy urodzajnej 

− wykonanie przekopów kontrolnych 

− wykonania wykopów ręcznie lub/i mechanicznie 

− umocnienie wykopów, 

− wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 

− oznakowanie i zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp) 

− montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, zabezpieczenie istniejącego 
uzbrojenia kolidującego z robotami, 

− wykonanie zabezpieczeń istniejącej zieleni zgodnie z wymaganiami ST-08 Gospodarka zielenią 

− przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 

− wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót wraz 
z opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 

− odspajanie gruntu, 

− przemieszczanie gruntu, 

− załadunek i wyładunek gruntu, 

− transport gruntu na składowiska i ze składowisk, 

− usunięcie z terenu budowy i zdeponowanie na składowisku tymczasowym gruntu przewidzianego 
do późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopów, wyrównania terenu, rozplantowania, 
nasypów), 

− usunięcie z Terenu Budowy  gruntu oraz gruntu nie nadającego się do wykorzystania do robót 
oraz zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z 
wszelkimi opłatami z tym związanymi,, 

− pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypów, 
nasypów  itp. jeżeli zgodnie z dokumentacją projektową ma być zastosowany grunt inny niż 
rodzimy, 

− profilowanie dna wykopu i skarp, 

− wbudowanie i zagęszczanie gruntu, 

− wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudnozagęszczalnych na grunty 
piaszczyste oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu, 

− opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 

− opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 

− zabezpieczenia rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

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

− przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub 
mechanicznie,  

− uporządkowanie placu budowy po robotach. 
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10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 
PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis gruntów 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

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

PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania. 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

10.2 Inne przepisy 

− WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
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str. 54 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania grawitacyjnych 
przewodów sieci kanalizacji sanitarnej oraz wszelkich obiektów sieciowych i armatury w ramach 
zadania: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Zakrzewie’’. 

Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej i przyłączy.  

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45231300 - Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogólne. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami Umowy. 

2 Wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
Wymagania Ogólne punkt 2. 

2.1 Rury i kształtki PVC 

Należy stosować rury i kształtki z wydłużonym kielichem z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-
U) zgodne z PN-EN 1401:1999, o sztywności obwodowej minimum SN 8 (klasa S), ze ścianką litą, 
łączone na fabrycznie montowane uszczelki wargowe z gumy. 

2.2 Studnie betonowe 

O ile inaczej nie przewiduje dokumentacja projektowa należy stosować studnie włazowe DN 1000 z 
prefabrykowanych elementów betonowych zgodne z PN-EN 1917:2004 spełniające następujące 
wymagania: 

− beton o wytrzymałości min C35/45 wg PN-EN 206-1:2003 i wodoszczelności min. W10 według 
PN 88/B 06250,  

− konstrukcja studni zgodnie z dokumentacją projektową 

2.3 Studnie tworzywowe 

Należy stosować tworzywowe studnie niewłazowe DN 425, o konstrukcji i wyposażeniu zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

2.4 Beton 

Beton o marce określonej w dokumentacji projektowej powinien być wytwarzany zgodnie z 
wymaganiami PN-EN 206-1:2003. 
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2.5 Kruszywa 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są: 

− grunt z dokopu  

− piasek średni - do podsypek, obsypek i zasypek wstępnych i zasadniczych 

− piasek gruby  

− żwir wg PN–86/B-02480 

− grunt rodzimy – do zasypek zasadniczych 

Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi inspektor nadzoru. 

2.6 Składowanie materiałów 

Materiały składować zgodnie z wytycznymi producentów. 

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami oraz 
zanieczyszczeniami niezaizolowane końcówki rur (osłaniać deklami, kapturkami ochronnymi). Rury 
magazynować pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcją producenta, układając je na podkładach 
drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o wysokości do max 
2 m. 

Rury chronić przed światłem słonecznym, Materiały do połączeń odcinków czy elementów oraz 
wszelki osprzęt przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekłe 
składniki pianki poliuretanowej oraz materiały termokurczliwe przechowywać w pomieszczeniach 
suchych i ogrzewanych. Kształtki, armatura: przechowywać w pomieszczeniach suchych i 
zamkniętych. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie 
sprzęt: 

− żuraw samochodowy, 

− wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym, 

− urządzenia do wykonywania przewiertu poziomego, 

− ubijak spalinowy 200 kg, 

− narzędzia ręczne. 

4 Środki transportu 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

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

− samochód skrzyniowy 5-10T 

− samochód dostawczy do 0,9T 

5 Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

Roboty związane z układaniem przewodów grawitacyjnych należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 
opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, wytycznymi 
producentów systemów kanalizacyjnych, a także „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
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5.1 Roboty pomiarowe 

Roboty pomiarowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe oraz PN-B-
06050:1999. 

5.2 Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze. 

5.3 Roboty w wykopach otwartych 

5.3.1 Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na terenie budowy należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie 
robót ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robót ziemnych poza 
terenem budowy, jak np., na ulicach miast, w pobliżu dróg państwowych itp., należy uzyskać 
zezwolenie odpowiednich organów. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne. 

5.3.2 Wykonanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie z 
wymaganiami opisanymi w ST-03 Roboty ziemne. 

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. 

Jeżeli inaczej nie podano w dokumentacji projektowej przewody układać na podsypce grubości 10 
cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, 
należy zastosować podsypkę o grubości 15 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie 
robót) oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły podłoże należy wykonać jako 
wzmocnione z warstwy żwiru i piasku o grubości 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. Dla przewodów o połączeniach kielichowych powyższe grubości dotyczą warstwy 
pod kielichem. 

W przypadku gruntów słabych, takich jak torfy namuły, należy dokonać, wymiany gruntu na pełnej 
głębokości ich występowania na podsypkę żwirowo-piaskową.  

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

Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostały naruszone 
(rozmyty, spulchniony, zmarznięty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należałoby 
usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką. 

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. 

5.3.3 Ogólne zasady montażu rurociągów 

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 zanieczyszczeniem 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 ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego 
w planie nie może przekraczać 10 cm. 

W danym zakresie średnicy na jednym ciągu (odcinku) dopuszczalne jest zastosowanie rur i kształtek 
(w tym przyłączeniowych) wyłącznie jednego producenta. 
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5.3.4 Rurociągi grawitacyjne PVC 

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. Należy przy tym 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 Budowy. 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

− zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 

− uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

− niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami 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. Zatem zalecane wartości przykrycia przewodu powinny być takie, 
jak w tablicy. 

W przypadku konieczności 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). 

Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania gruntu. 

Głębokość 
przemarzania 

gruntu  
hz (m) 

Głębokość 
ułożenia przewodu  

hu (m) 

0.8 1.0 

1.0 1.2 

1.2 1.3 

1.4 1.5 

 

Przewody powinny być rozmieszczane w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z wymaganiami. 

5.3.5 Przejścia przez przegrody 

Przejścia przewodów przez ściany studni wykonać jako szczelne:  

− dla rur PVC przy pomocy tulei ochronnych z uszczelką, 

− dla rur kamionkowych przy pomocy króćcy dostudziennych  

5.3.6 Studnie 

Posadowienie studni wg wymagań dokumentacji projektowej. 

Studnie należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych lub tworzyw sztucznych 
zgodnych z wymaganiami określonymi w p. 2 niniejszej ST z dnem prefabrykowanym o wykształconej 
kinecie.  

Posadowienie i wyposażenie studni zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej. 
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5.3.7 Obsypka i zasypka przewodów 

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

Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstępna przewodów 
powinien spełniać następujące wymagania: 

− nie powinien zawierać cząstek większych niż 20 mm, 

− nie powinien być zmrożony, 

− nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału, 

O ile dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, 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 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. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstępna powinny być 
zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co najmniej 0,98.  

Po wykonaniu zasypki wstępnej wykonać zasypkę zasadniczą na pełnej wysokości wykopu zgodnie z 
wymaganiami określonymi w ST-03 Roboty ziemne i dokumentacji projektowej.  

5.4 Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

Po zakończeniu prac zasadniczych Teren Budowy należy uprzątnąć i przywrócić do stanu sprzed 
wykonywania robót (lub lepszego) i uzyskać aprobatę inspektora nadzoru i właściciela terenu. 

5.4.1 Drogi, wjazdy i chodniki 

Roboty wykonać zgodnie z ST dotyczącymi robót drogowych. 

5.4.2 Ogrodzenia 

Zdemontowane podczas prowadzenia robót zasadniczych ogrodzenia działek i terenów prywatnych 
należy odtworzyć zgodnie z technologią wznoszenia danego ogrodzenia. 

6 Kontrola jakości 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 6. 

6.1 Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z 
wymogami rysunków i odpowiednich norm materiałowych i wymagań niniejszej ST. 

6.2 Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. Do 
Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z właściwymi ST oraz 
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentów 
materiałów i urządzeń. 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 
1610:1997, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez 
COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmować w szczególności: 

− sprawdzenie szerokości wykopu, 

− sprawdzenie głębokości wykopu, 
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− sprawdzenie odwodnienia wykopu, 

− sprawdzenie szalowania wykopu, 

− sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 

− sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

− sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

− sprawdzenie wykonania studni i innych obiektów sieciowych  

− sprawdzenie wykonania przejść szczelnych, 

− badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej, 

− badanie szczelności studni – próba zgodna z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 12889:2003. 

6.2.1 Przewody grawitacyjne 

Należy wykonać badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL. 

Po wykonaniu kanału Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą w celu 
stwierdzenia jakości wykonania. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z kamerownia 
Zamawiającemu na nośniku cyfrowym CD/DVD. Termin inspekcji Wykonawca ustali z inspektorem 
nadzoru. 

7 Przedmiar i obmiar robót 

Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne p. 7.  

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

m – rurociągi, kanały, próby szczelności, przewierty 

m3 – wylewki betonowe,  

kpl – studnie, 

szt – kształtki kanalizacyjne,  

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Długość przewodów mierzona będzie z uwzględnieniem długości armatury, 
kształtek i studni kanalizacyjnych, pomiędzy następującymi punktami skrajnymi: 

− przecięcie osi rurociągu z osią studni kanalizacyjnej na rurociągu grawitacyjnym, 

− przecięcie linii osiowych rur w połączeniach, 

− zewnętrzna powierzchnia ściany, komory, studni wodomierzowej, przepompowni itp. 

− punkt w którym następuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu, 

− inny punkt zakończenia wskazany na rysunkach. 

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

8 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 8. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Ogólne zasady odbiorów robót zanikających opisane są w punkcie 8.1 ST-00 Wymagania ogólne. 

Sposób wykonania i zakres czynności sprawdzających będzie identyczny jak dla punktu 8.2. 
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8.2 Odbiór częściowy 

Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w punkcie 8.2 ST-00 Wymagania ogólne. 

Odbiory częściowe będą zgodne z normami PN-EN 1610:1997, PN-EN 12889:2003 wymaganiami 
podanymi w punkcie 7.2.2 Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz 
wytycznymi producenta systemu. 

8.3 Odbiór końcowy 

Ogólne zasady prób końcowych opisane są w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogólne. 

Odbiór końcowy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.3 Warunków 
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz wytycznymi producenta systemu. 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru 
następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

− Nośniki CD/DVD z zapisem inspekcji telewizyjnych zmodernizowanych/wykonanych kanałów, 

− Rysunki na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

− Protokoły odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarządzające 
drogami, 

− Oświadczenia właścicieli nieruchomości, na których realizowana była budowa kanalizacji 
potwierdzająca brak zastrzeżeń do sposobu odtworzenia terenu. 

Podczas Odbioru końcowego należy dokonać inspekcji trasy lub jej fragmentów wykonanego 
uzbrojenia, sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 
zgodności z postanowieniami Umowy, dokumentacją projektową i wymaganiami ST, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi Normami oraz sztuką 
budowlaną. 

9 Rozliczenie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne p. 9. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót opisany w dokumentacji projektowej i ST 
zgodnie z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej. Płatność należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.: 

− zakup, załadunek, transport, rozładunek na Terenie Budowy i składowania wszystkich materiałów 
w tym materiałów pomocniczych, 

− prace przygotowawcze i tymczasowe niewyodrębnione w PR np.: 

− oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, 

− wykonanie kładek dla pieszych, 

− montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, 

− wykonania wszelkich robót związanych z posadowieniem, montażem i wyposażeniem rurociągów 
i obiektów sieciowych, w tym: 

− w przypadku rurociągów m.in.: 

• montaż przewodów prostych i kształtek, 

• montaż rur osłonowych, 

• oznakowanie trasy rurociągu, 

• wybicie otworów w studniach i zamontowanie przejść szczelnych w przypadku 
gdy kanał włączany jest do istniejącej studni, 

• wykonanie włączeń przewodów do studzienek i komór, 

• wykonanie obejść i tymczasowego przepompowywania ścieków, 
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− w przypadku studni: 

• posadowienie, 

• montaż kompletnego obiektu w tym: 

▪ wykonanie konstrukcji studni/komory/zbiornika, 

▪ dociążenie w gruntach nawodnionych, 

▪ montaż wewnętrznego wyposażenia 

▪ wykonanie przejść szczelnych, 

▪ montaż króćców przyłączeniowych, 

• wykonanie ewentualnych izolacji pionowych i poziomych, 

• montaż pierścieni odciążających, 

• osadzenie i regulacja włazów, i zwieńczeń 

• obetonowanie w terenie nieutwardzonym. 

− próby ciśnieniowe, 

− uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu robót, 

− wykonanie wszelkich prób, kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją i 
wymaganiami Umowy. 
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10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

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

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

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

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. 

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

PN-EN 295-2:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej – Sterowanie jakością i pobierania próbek 

PN-EN 295-3:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej – Metody badań 

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 

PN-EN 295-5:2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej – Wymagania dotyczące dotyczące perforowanych rur 
kamionkowych i kształtek 

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. 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne 

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

PN-EN 13101:2004 Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu – 
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 

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

PN-EN 13566-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 13566-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu 

PN-EN ISO178 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie właściwości przy zginaniu. 

PN-B-10702 Wodociągi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 

PN–86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
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PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe 

10.2 Inne dokumenty 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej. 

− Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych”, sierpień 2003r. 
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STD-05.01.04 
Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego łamanego 
naturalnego o frakcji 0-31,5mm. 
 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
 Ogólna specyfikacja techniczna (STWIORB) jest materiałem pomocniczym do  opracowania 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kruszywa łamanego naturalnego o granulacji 0-31,5 mm. 

 Nawierzchnia (warstwa ścieralna) jest wierzchnią warstwą konstrukcji jezdni, poddawaną 
bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od 
d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw 
konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych 
łamanych o frakcji 0-31,5mm. 

1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, 
wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami 
różnych właściwości. 

1.4.3. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może 
być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych 
surowców naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z 
mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków. 

1.4.4. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie 
rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe. 

1.4.5. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i MSTWiORBów, 
Warszawa 1997 [22]. 

1.4.6. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) 
równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm. 

1.4.7. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 
oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym.  

1.4.8. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę 
kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm. 

1.4.9. Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego – nawierzchnia drogowa, której wierzchnia 
warstwa, poddawana bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, wykonana 
jest z mieszanki kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu ciągłym. 

1.4.10. Symbole i skróty dodatkowe 

% m/m   procent masy, 
NR         brak konieczności badania danej cechy, 
CRB       kalifornijski wskaźnik nośności, % 
SDV   obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  się mieścić  krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  

deklarowana przez dostawcę/producenta, 
ZKP zakładowa kontrola produkcji. 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1], pkt  
 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 
lub ST. 

2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 

 Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są: 
– kruszywo 
– woda do zraszania kruszywa. 

2.2.3. Kruszywa 

 

 
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm do nawierzchni 

 
Wymagania według WT-4  i PN-EN 13242  wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych  
warstwie nawierzchni (warstwie ścieralnej) 

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,  Dekl – deklarowana, 
wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik, roz. -rozdział 

 

Właściwość 
kruszywa 

Metoda 
badania 

wg 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 
niezwiązanych, przeznaczonych do zastosowania w 

warstwie  nawierzchni drogi obciążonej ruchem  
kategorii KR1 

Punkt 
PN-EN 
13242 

Wymagania 
 

Zestaw sit # - 4.1-4.2 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 
31,5; 45; 63 i 90 mm (zestaw podstawowy 
plus zestaw 1) Wszystkie frakcje 
dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 
933-1[5] 
 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   
kruszywo drobne: kat. GF80,   kruszywo o 
ciągłym uziarnieniu: kat. GA75.    
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg 
rysunków 1 
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Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa 
grubego na sitach 
pośrednich 
 

PN-EN 
933-1 [5] 
 

4.3.2 Kat. GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d ≥2 i 
sita o pośrednich wymiarach D/1,4 ogólne 
granice wynoszą 20-70% przechodzącej 
masy i graniczne odchylenia od typowego 
uziarnienia deklarowanego przez 
producenta wynoszą ±15%) 

Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu 
 

PN-EN 
933-1 [5] 
 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTF10 (tj. procent 
masy przechodzącej przez sito górne D: 
±5%, sito D/2: ±10%, sito 0,063 mm: 
±3%). Kruszywo o ciągłym uziarnieniu: 
kat. GTA20 (tj. procent masy 
przechodzącej przez sito górne D: ±5%, 
sito D/2: ±20%, sito 0,063 mm: ±4%) 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości 
wskaźnika płaskości 

PN-EN 
933-3  [6] 

4.4 Kat. FI50 (tj. maksymalna wartość 
wskaźnika płaskości wynosi ≤ 50)  

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

PN-EN 
933-4  [7] 

4.4 Kat. SI55 (tj. maksymalna wartość 
wskaźnika kształtu wynosi ≤ 55) 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o 
powierzchni przekruszonej 
lub łamanych oraz ziaren 
całkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie grubym 

PN-EN 
933-5  [8] 

4.5 Kat. C90/3 (tj. masa ziarn przekruszonych 
lub łamanych wynosi 90 do 100 %, a 
masa ziarn całkowicie zaokrąglonych 
wynosi 0 do 3 %) 

Zawartość pyłów w 
kruszywie grubym*) 

PN-EN 
933-1 [5] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej 
przez sito 0,063 mm jest > 4) 

Zawartość pyłów   w  
kruszywie drobnym*) 

PN-EN    
933-1 [5]  

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej 
przez sito 0,063 mm jest > 22) 

Jakość pyłów - 4.7 Właściwość niebadana na pojedynczych 
frakcjach, a tylko w mieszankach wg 
wymagań dla mieszanek 

Odporność na rozdrabnianie 
kruszywa grubego 

PN-EN  
1097-2 [10]  

5.2 Kat. LA40 (tj. maksymalna wartość 
współczynnika Los Angeles ≤ 40 ) 

Odporność na ścieranie 
kruszywa grubego 

PN-EN   
1097-1 [9]  

5.3 Kat. MDEDeklarowana (tj. współczynnik 
mikro-Devala >50)) 

Gęstość ziaren PN-EN 
1097-6, 
roz. 7, 8 i 9  
[11] 

5.4 Deklarowana 

Nasiąkliwość PN-EN 
1097-6, 
roz. 7, 8 i 9 
[11]  

5.5 i 
7.3.2 

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania) 
kat. WA242**)  (tj. maksymalna wartość 
nasiąkliwości  ≤2% masy) 

Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie 

PN-EN 
1744-1[14]  

6.2 Kat. ASNR   (tj. brak wymagania) 
 

Całkowita zawartość siarki PN-EN  
1744-1[14]  

6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania) 

Stałość objętości żużla 
stalowniczego 
 

PN-EN 
1744-1, 
roz. 19.3 
[14]   

6.4.2.1 Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). 
Dotyczy żużla z klasycznego pieca 
tlenowego i elektrycznego pieca łukowego 

Rozpad krzemianowy w 
żużlu wielko- piecowym 
kawałkowym 

PN-EN 
1744-1, p. 
19.1 [14]   

6.4.2.2 Brak rozpadu 

Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopieco- wym 
kawałkowym 

PN-EN 
1744-1, 
p.19.2[14]  

6.4.2.3 Brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w 
wodzie 

PN-EN 
1744-3 [15] 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku 
do środowiska wg odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i 
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plastik, mogących pogorszyć wyrób 
końcowy 

Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 
1367-3[13] i 
PN-EN 
1097-2 [10] 

7.2 Kat. SBLA Deklarowana (tj. wzrSTWiORB 
współczynnika Los Angeles po gotowaniu 
> 8%) 

Mrozoodporność na frakcji 
kruszy- 
wa  8/16 mm   

PN-EN 
1367-1 [12] 

7.3.3 Kat. F4 (tj. zamrażanie-rozmrażanie ≤ 4% 
masy) 

Skład materiałowy - Zał. C 
 

Deklarowany 

Istotne cechy środowiskowe - Zał. C 
pkt 
C.3.4 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 
76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu do 
kruszyw sztucznych i odpadowych należy 
badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza wartości 
dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

*)       Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych 
granicznych  
**)    W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione , należy sprawdzić mrozoodporność 

 

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa 

 Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających 
szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki 
niezwiązanej. 
 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1], pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostoswanego do przyjętej metody robót, jak: 

a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, które 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego, 
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki, 
d) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach 

trudno dostępnych. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, 

STWIORB, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1],  pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
 Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
      Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1], pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWIORB. W 

przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 
specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 

 Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują roboty przygotowawcze, wbudowanie 
mieszanki roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  STWIORB 
lub wskazań Inżyniera: 

– ustalić lokalizację robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 

danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 
 
5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego 
5.4.1. Postanowienia ogólne  

 Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody.  

 Skład mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do 
nawierzchni, określonych w tablicy 2. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut wynikający z 
pobierania i dzielenia próbki, przedział ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz 
nierównomierności warunków wykonawczych. 

 Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie 
jednakowych właściwości, spełniając wymagania w pkt. 2. Mieszanki kruszyw powinny być 
jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa 
powinny odpowiadać wymaganiom w pkt.2, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z różnych 
kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania pkt.2. 

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek 

 W warstwach nawierzchni (warstwy ścieralnej) stosować mieszankę kruszyw 0/31,5 mm. 

  Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy nawierzchni (warstwy ścieralnej), 
określana wg PN-EN 933-1 [5], powinna być zgodna z wymaganiami powyższych tablic. W przypadku 
słabych kruszyw, zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora powinna również spełniać wymagania podane w tablicach powyżej.  

Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określona według PN-EN 933-1 [5] powinna 
spełniać wymagania podane w tablicy 2. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość 
nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 

Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierać się w obszarze między krzywymi 
granicznymi uziarnienia przedstawionymi w pkt. 2. W przypadku słabych kruszyw uziarnienie 
mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli 
uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści się w krzywych 
granicznych podanych na odpowiednich rysunkach poniżej.   
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm do nawierzchni 

Mieszanki kruszyw niezwiązanych stosowane do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego 
powinny spełniać wymagania wg tablicy 2. Wymagania wobec wrażliwości na mróz, mieszanek 
przeznaczonych do nawierzchni, dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora według PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności 
zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego, o ile szczegółowe 
rozwiązania tego nie przewidują. 

 Zawartość wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiadać wymaganej 
zawartości wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej według  PN-EN 13286-2 [18], w 
granicach podanych w tablicy 2. 

Istotne cechy środowiskowe 

 Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie 
mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które 
nie oddziaływają szkodliwie na środowisko. Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach. W przypadku 
stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. 
kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie 
ostrrożności. Przydatność takich kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z 
wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach wątpliwych należy uzyskać ocenę 
ekologiczną takiej mieszanki przez właściwe jednostki.  

Wymagania wobec mieszanek 

 W tablicy 2 przedstawia się zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek kruszywa 
niezwiązanego z domieszką destruktu w warstwie nawierzchni (warstwie ścieralnej). 
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Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego z domieszka destruktu w 
warstwie nawierzchni (warstwie ścieralnej) 

 

Właściwość 
kruszywa 

Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w 
warstwie nawierzchni  

Punkt 
PN-EN 
13285 

Wymagania 
 

Uziarnienie mieszanek 4.3.1  0/31,5 mm 

Maksymalna zawartość pyłów: 
Kat.UF 

4.3.2 Kat. UF15  (tj. masa frakcji przechodzącej przez 
sito 0,063 mm powinna być ≤ 15%) 

Minimalna zawartość pyłów: 
Kat. LF  

4.3.2 Kat. LF8  (tj. masa frakcji przechodzącej przez 
sito 0,063 mm powinna być ≥ 8%) 

Zawartość nadziarna: 
Kat.OC 

4.3.3 Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez 
sito 1,4D**) powinien wynosić 100%, a 
przechodzącej przez sito D***) powinien wynosić 
90-99%) 

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia poszczególnych partii – 
porównanie z deklarowaną przez 
producenta wartością (S) 

4.4.2 Brak wymagań 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia na sitach kontrolnych – 
różnice w przesiewach 

4.4.2 Brak wymagań 

Wrażliwość na mróz; wskaźnik 
piaskowy SE****), co najmniej 

4.5 35 

Odporność na rozdrabnianie 
(dotyczy frakcji 10/14 mm odsianej 
z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], 
kat. nie wyższa niż 

 Kat. LA40  (tj. współczynnik Los Angeles ≤ 40) 

Odporność na ścieranie (dotyczy 
frakcji 10/14 mm odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], 
kat. MDE 

 Deklarowana 

Mrozoodporność (dotyczy frakcji 
kruszywa 8/16 mm odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12] 

 Kat. F4  (tj. zamrażanie-rozmrażanie, procent 
masy ≤ 4) 

Wartość CBR po zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96 h, co 
najmniej 

 Brak wymagań 

Wodoprzepuszczalność mieszanki 
w warstwie odsączającej po 
zagęszczeniu metodą Proctora do 
wskaźnika zagęszczenia IS=1,0; 
wsp. filtracji ”k”, co najmniej cm/s 

4.5 Brak wymagań 

Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej; % (m/m) wilgotności 
optymalnej wg metody Proctora 

 80-100 

Inne cechy środowiskowe 4.5 Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa 
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu 
do kruszyw sztucznych i odpadowych należy 
badać czy zawartość substancji niebezpiecznych 
nie przekracza wartości dopuszczalnych wg 
odrębnych przepisów 

Zawartość destruktu Wg 
WT4 

30 % 
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. 

**) Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, należy 
przyjąć następny niższy wymiar sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 mm jako wartość 
nadziarna. 

***) Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale 
w takich przypadkach dostawca powinien zadeklarować typowe uziarnienie. 

****) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 13286-2 [18]. 

5.5. Podłoże pod warstwę ścieralną nawierzchni 
 Podłożem pod warstwę ścieralną nawierzchni jest podłoże gruntowe.  

Rodzaj podbudowy zasadniczej (względnie innej warstwy konstrukcji jezdni) powinien być 
zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie cechy geometryczne podbudowy 
zasadniczej powinny być tak ukształtowane, aby umożliwiły ułożenie na niej warstwy ścieralnej 
nawierzchni. 

5.6. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwę ścieralną nawierzchni 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie 
mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą 
laboratoryjną. 

 Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze. 

5.7. Wbudowanie mieszanki kruszywa  
 Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
Zaleca się w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią 
ładunkową. 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana metodą zmechanizowaną przy użyciu 
zalecanej elektronicznie sterowanej rozkładarki, która wstępnie może zagęszczać układaną warstwę 
kruszywa. Rozkładana warstwa kruszywa powinna być jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy 
nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Jeżeli układana konstrukcja składa się z więcej niż 
jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać 
osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarką, kilkakrotne 
przesuwanie mieszanki równiarką. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 Rozścieloną mieszankę kruszywa należy sprofilować równiarką lub ciężkim szablonem, do 
spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie 
profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. 

5.8. Zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy 
kontynuować aż do osiągnięcia wymaganego w ST wskaźnika zagęszczenia. 

 Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami 
wibracyjnymi i gładkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw 
walcami ogumionymi, a następnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych 
zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. W miejscach trudno 
dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne itp. 

 Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy. 
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5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy 
 Zagęszczona warstwa powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli po wykonanej 
warstwie będzie się odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. 

 

5.10. Ewentualna impregnacja nawierzchni 
 Jeśli przewiduje się ułożenie na nawierzchni powierzchniowe utrwalenie (lub inny rodzaj 
pokrowca), ale oddalone w czasie, wówczas po zaakceptowaniu przez Inżyniera można 
zaimpregnować nawierzchnię asfaltem 160/220 w ilości około 1,0 kg/m2, albo emulsją kationową z 
przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w ilości około 5 kg/m2. 

5.11. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera 

dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących warunków terenowych, 
takie jak: 

– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 

− usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB   D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1], pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 

− wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie 
właściwości określone w tablicy 1 niniejszej STWIORB. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje 
tablica 3.  

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu 
robót z dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Właściwości kruszywa 
Dla każdej partii 

kruszywa  i przy każdej 
zmianie kruszywa 

Wg tablicy 1 

4 Uziarnienie mieszanki 1 raz Wg tablicy 2 

5 Wilgotność mieszanki Jw. Jw. 

6 Zawartość pyłów w mieszance Jw. Jw. 

7 Zawartość nadziarna w mieszance Jw. Jw. 

8 
Wrażliwość mieszanki na mróz, 
wskaźnik piaskowy 

Jw. Jw. 

9 Zawartość wody w mieszance Jw. Jw. 
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10 
Wartość CBR po zagęszczeniu 
mieszanki 

1 próbka  Jw. 

11 Inne właściwości mieszanki Wg ustalenia Inżyniera Jw. 

12 Cechy środowiskowe Wg ustalenia Inżyniera Jw. 

13 Roboty wykończeniowe Ocena ciągła Wg pktu 5.12 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z 

mieszanki niezwiązanej podaje tablica 4. 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna 
częstotliwość badań i 

pomiarów 

 

Dopuszczalne odchyłki 

1 Szerokość warstwy 1 raz 
+10 cm, -5 cm (różnice od 

szerokości projektowej) 

2 Równość podłużna Wg [20] Wg [20] 

3 Równość poprzeczna Wg [20] Wg [20] 

 

4 

 

Spadki poprzeczne *) 

 

1 raz 

± 0,5% (dopuszczalna 
tolerancja od spadków 

projektowych) 

5 Rzędne wysokościowe Wg [20] Wg [20] 

6 Ukształtowanie osi w planie *) 1 raz 
Przesunięcie od osi 

projektowanej ± 5 cm 

 

7 

 

Grubość warstwy 

W 2 punktach na 
działce roboczej 

Różnice od grubości 
projektowanej ±10%            

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], 

pkt 8.  

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1], pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 
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− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie mieszanki, 

− zagęszczenie mieszanki, 

− utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja warstwy, 

− przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badań, 

− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 

− roboty wykończeniowe, 

− odwiezienie sprzętu. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, 

specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWIORB obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. Przepisy związane 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWIORB) 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

3.  D-02.00.00 Roboty ziemne 

4. D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

10.2. Normy 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 
ziaren – Wskaźnik kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

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

13. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

15. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie 
wyciągów przez wymywanie kruszyw 

16. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
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17. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania  

18. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: 
Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą 
Proctora 

10.3. Inne dokumenty 
19. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do 

stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg 
zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

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

21. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i MSTWiORBów, Warszawa 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


