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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

DZIAŁ: Roboty budowlane  

 

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: 

Lp. OZNACZENIE 
ST 

KODY DLA GRUP, KLAS I 
KATEGORII ROBOT  TYTUŁ 

1. ST - 1 

45230000 - 8 

„Roboty budowlane w zakresie 
budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei, wyrównywania 
terenu” 

Budowa wodociągu DzierŜoniów- 
Piława Górna” wchodzącego w 
zakres projektu: „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gmin powiatu 
dzierŜoniowskiego- etap I”, 
przewidzianego do realizacji w 
ramach Funduszu Spójności 

WYMAGANIA OGÓLNE 

2. ST - 2 

45111200 - 0 

„Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne” 

Budowa wodociągu DzierŜoniów- 
Piława Górna” wchodzącego w 
zakres projektu: „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gmin powiatu 
dzierŜoniowskiego- etap I”, 
przewidzianego do realizacji w 
ramach Funduszu Spójności 

ROBOTY ZIEMNE 

3. ST - 3 

45232150 - 8 

„Roboty w zakresie rurociągów do 
przesyłu wody” 

Budowa wodociągu DzierŜoniów- 
Piława Górna” wchodzącego w 
zakres projektu: „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gmin powiatu 
dzierŜoniowskiego- etap I”, 
przewidzianego do realizacji w 
ramach Funduszu Spójności 

ROBOTY MONTAśOWE 

 

4. 

 

ST-4 

 

45233200-1   

„Roboty w zakresie róŜnych 
nawierzchni”. 

Budowa wodociągu DzierŜoniów- 
Piława Górna” wchodzącego w 
zakres projektu: „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gmin powiatu 
dzierŜoniowskiego- etap I”, 
przewidzianego do realizacji w 
ramach Funduszu Spójności 

ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE 
NAWIERZCHNI 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej; nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-1) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem inwestycji – „Budowa wodociągu 
DzierŜoniów- Piława Górna” wchodzących w zakres projektu „ Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego- etap I”, przewidzianego do 
realizacji w ramach Funduszu Spójności. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1 Informacje ogólne 

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

 

1 ST-2 ROBOTY ZIEMNE 

2 ST-3 ROBOTY MONTAśOWE 

4 ST-4 ROBOTY DROGOWE 

W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy 
te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z  
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.  

Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

1.2.2 Zakres rzeczowy inwestycji. 

Planowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej na terenie 
miejscowości Piława Dolna, od granicy administracyjnej miasta DzierŜoniów do granicy 
administracyjnej miasta Piława Górna, wraz z przepięciem do nowej sieci wodociągowej: 

- istniejących przyłączy wodociągowych, 
- istniejących sieci wodociągowych, połączonych z istniejącym wodociągiem 
- odbudowa nawierzchni i rowów. 
- zabezpieczenie nieczynnych kanałów- zalanie kanałów mieszaniną piasku, Ŝwiru i wody. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem sieci wodociągowej i obejmują: 

- sieć wodociągowa wykonana z rur PE100 wg szeregu SDR 17 PN10 o średnicy: φ63, φ90, 
φ110, φ160 -łączone przez zgrzewanie doczołowe, 

- przepięcia przyłączy wodociągowych wykonano z rur PE100 wg szeregu SDR 11 PN10 o 
średnicy: φ32, φ40, φ50, φ63- połączenie z siecią za pomocą armatury nawiercająco – 
zamykającej dla rur z PE,  
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Długość sieci, m Długość przyłączy, m Rury ochronne, m 

φ63φ63φ63φ63    φ90φ90φ90φ90    φ110φ110φ110φ110    φ160φ160φ160φ160    φ90φ90φ90φ90    φ32 φ32 φ32 φ32     φ40 φ40 φ40 φ40     φ50 φ50 φ50 φ50     φ63 φ63 φ63 φ63     φ315 φ315 φ315 φ315     φ250 φ250 φ250 φ250     φ200 φ200 φ200 φ200     φ140φ140φ140φ140    φ110φ110φ110φ110    φ90φ90φ90φ90    φ75φ75φ75φ75    
1,2 113,2 36,3 5087,3 111,8 464,3 144,7 102,4 27,1 225,0 9,2 26,6 8,8 13,2 29,6 81,9 

 

Na projektowanym wodociągu przewiduje się budowę następujących obiektów: 
- hydranty nadziemne DN80, 
- hydranty podziemne DN80,  
- kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe tworzące określone węzły wodociągowe, 
- zasuwy odcinające miękko uszczelnione klinowe z gładkim i wolnym przelotem, 

kołnierzowe wykonane z Ŝeliwa sferoidalnego, 
- wpięcia i przepięcia sieci i przyłączy, 
- zawory redukcyjne zamontowane w studzience betonowej φ1200, 
- studzienki wodomierzowe DN600 i DN1000 

Przejścia pod przeszkodami: 
- drogą wojewódzką, 
- drogą powiatową, 
- drogą gminną, 
- rowami melioracyjnymi, 
- lasem. 

 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1 Prace towarzyszące 

Jako prace towarzyszące Zamawiający traktuje:  
� roboty pomiarowe, 
� dokumentację geodezyjną powykonawczą, 
� roboty geologiczne. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót. 

Zakres robót pomiarowych obejmuje: 

� sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych, 

� wytyczenie w terenie osi rurociągów przez uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

� wykonanie trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych, Kołki osiowe 
wbić na załamaniach trasy 

� wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

�  ze stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

� zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 

� sporządzanie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 
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� odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 
� ciąg reperów nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. 

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. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne 
terenu lub rodzaj gruntu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej 
lub Dokumentacji Geotechnicznej to powinien powiadomić o tym InŜyniera. 

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

Koszt wykonania prac towarzyszących obciąŜa Wykonawcę. 

 

1.3.2 Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do uŜytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: 
� zagospodarowanie terenu budowy,  
� drogi tymczasowe, 
� odwodnienie wykopów, 
� szalowanie wykopów, 
� naprawa uszkodzonych ogrodzeń, 
� zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, przebudowa wynikająca z kolizji, 
� opracowanie i wdroŜenie projektu organizacji ruchu,  
� opłaty/dzierŜawy terenu jeŜeli będą konieczne, 
� doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

W szczególności jednak zakres i charakter robót tymczasowych zaleŜeć będzie od przyjętej przez 
Wykonawcę organizacji robót, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyjętych 
metod ochrony przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań.  

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia zakresu robót tymczasowych wykorzystując własne 
doświadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamawiającego w zakresie obowiązków 
Wykonawcy. 

Koszt wykonania robót tymczasowych obciąŜa Wykonawcę, który zobowiązany jest uwzględnić te 
koszty w cenie oferty w robotach podstawowych. 

Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, postanowieniami kontraktu i poleceniami InŜyniera. 
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1.4 Informacje o terenie budowy zawierające dane dotyczące następujących zagadnień: 

1.4.1 Organizacja robót budowlanych 

1.4.1.1 Stan istniejący zagospodarowania terenu 
Informacje ogólne. 

Projekt wodociągu obejmuje Piławę Dolna naleŜąca do Gminy DzierŜoniów. Piława Dolna – wieś 
połoŜona jest u podnóŜy Gór Sowich, co sprawia Ŝe na terenie wsi są znaczne róŜnice wysokości 
terenu (liczne wzniesienia). Wieś jest wąska i długa z uwagi na rzekę Piławę przy której powstała. 
Przez centralna część wsi przebiega droga wojewódzka nr 382 w kierunku Wrocławia i Kłodzka 
podlegająca Dolnośląskiej SłuŜbie Dróg i Kolei we Wrocławiu. Pozostałe ulice podlegają 
zarządowi Gminy DzierŜoniów. 

Na terenie Inwestycji, znajdują się zabudowania z towarzyszącymi instalacjami uzbrojenia nad i 
podziemnego, do których, w czasie realizacji robót naleŜy zapewnić pomosty przejazdowe i kładki 
dla pieszych, a w sąsiedztwie prowadzonych robót –wykopy ogrodzić, oznakować i na noc 
oświetlić. 

Drogi 

Przez centralna część wsi przebiega droga wojewódzka nr 382 w kierunku Wrocławia i Kłodzka 
podlegająca Dolnośląskiej SłuŜbie Dróg i Kolei we Wrocławiu. Pozostałe drogi na terenie 
objętym projektem są drogami gminnymi albo będącymi współwłasnością właścicieli działek do 
nich przyległych. 

 
Rowy melioracyjne. 
Na całym terenie inwestycji znajdują się rowy melioracyjne naleŜące m.in. do Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Świdnicy  

Wody opadowe spływają rowami przydroŜnymi, oraz kanalizacją deszczową. 

 
Sieci. 
Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci: 

� energetyczna 
� telekomunikacyjna 
� gazowa 
� wodociągowa 
� kanalizacja deszczowa 

 
Warunki konserwatorskie 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie miejscowości o wczesnej metryce 
historycznej oraz przebiegu trasy wodociągu w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk 
archeologicznych z okresu średniowiecznego. NaleŜy uwzględnić warunki zawarte w 
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz w Decyzji nr 30/10 o pozwoleniu 
na prowadzenie badań archeologicznych. 
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1.4.1.2 Projektowane zagospodarowanie terenu objętego siecią wodociągową.  

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1:500. 
Projektowany wodociąg stanowi liniowy obiekt uzupełniający istniejącą infrastrukturę 
techniczną w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu. 

Zasięg projektowanej sieci obejmuje wszystkie posesje wskazane przez Inwestora i 
przewidziane do realizacji na etapie niniejszego projektu, których właściciele wyrazili zgodę na 
lokalizację przyłączy wodociągowych. 
Trasę sieci, uzgodnioną z Inwestorem zlokalizowano następująco: 

- wzdłuŜ drogi wojewódzkiej (tam gdzie było to moŜliwe, wzdłuŜ istniejącej sieci 
wodociągowej), 

- w drodze powiatowej, 
- w drogach gminnych, 
- na działkach prywatnych właścicieli, 
- terenach będących własnością Skarbu Państwa, gminy DzierŜoniów lub innych instytucji, 
- na terenach Lasów Państwowych, 

Na trasie projektowanego wodociągu występują zbliŜenia i skrzyŜowania z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociągowe, przewody gazowe, 
przewody telekomunikacyjne, kable i słupy elektryczne, kanalizacja deszczowa oraz przejścia 
pod droga wojewódzką, drogą powiatową i drogami gminnymi, przejścia pod rowami. 

Ze względu na duŜą ilość istniejącego uzbrojenia przed rozpoczęciem prac na poszczególnych 
odcinkach naleŜy wykonać przekopy poprzeczne w celu sprawdzenia rzeczywistego przebiegu 
sieci i rzeczywistych rzędnych ich posadowienia. 

Przejścia pod przeszkodami wykonane będą następującymi metodami: 
� przewiert pod drogami o nawierzchni asfaltowej i pod przepustami melioracyjnymi  
� przewiert sterowany pod większymi rowami i lasem 
� przekopy pod drogami gruntowej i rowami z przywróceniem do stanu pierwotnego 

W miejscach skrzyŜowań z kablem telefonicznym lub energetycznym na kable naleŜy 
zabudować rury ochronne grubościenne dwudzielne typu AROTA PS-110mm (eANN, eNN) i 
typu AROTA PS-160mm (eASN, eSN) tak, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. 

W pobliŜu trasy projektowanego wodociągu, rosną drzewa, które w trakcie robót budowlanych 
mogą zostać naraŜone na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed ewentualnym 
uszkodzeniem, podczas prowadzenia robót naleŜy: 

a) pnie drzew naraŜone na uszkodzenia mechaniczne naleŜy odeskować do wysokości nie 
mniejszej niŜ 1,50 m d poziomu gruntu (dolna część desek opierać się ma na podłoŜu. 
Odeskowanie naleŜy przymocować do pnia z kilku miejscach w odległości 40-60 cm od 
siebie, np. opaskami z drutu lub taśmą stalową. Pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią 
pnia drzewa powinien zostać umieszczony elastyczny materiał (np. grube maty słomiane). 

b) roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego, w miarę moŜliwości powinny być 
wykonywane ręcznie, 

c) odsłonięte korzenie drzew, zabezpieczyć przed nadmiernym wysuszeniem (latem) lub 
przemarznięciem (zimą). 

Ze szczególną ostroŜnością prowadzić roboty ziemne w pobliŜu punktów osnowy geodezyjnej. 
Wykonawca robót ziemnych jest zobowiązany do ochrony stałych znaków stabilizowanej 
osnowy geodezyjnej. Punkty osnowy naleŜy w przypadku ich usunięcia lub zniszczenia 
wznowić geodezyjnie poprzez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.  



Specyfikacje techniczne dla zadania: „Budowa wodociągu DzierŜoniów- Piława Górna” wchodzącego w zakres 
przedsięwzięcia pn.; „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego- 
etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności 
 

 

  14 

 

Podczas prowadzenia robót ziemnych w odległościach mniejszych niŜ 3m od ściany budynku 
wykopy zabezpieczyć szczelną ścianką Larsena. 

Czasowe zajęcie terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono z właścicielami i władającymi 
działek. Prace na tych terenach naleŜy prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w 
uzgodnieniach. 

Wykonawca ma obowiązek zastosować się do uzgodnień branŜowych zamieszczonych w 
Dokumentacji Projektowej. 

W obrębie wymienionych kolizji roboty ziemne naleŜy wykonać ręcznie, ze szczególną ostroŜnością i 
pod nadzorem Instytucji będących Właścicielami obiektów. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które 
nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branŜowych. 

W przypadku odkrycia takich urządzeń podziemnych naleŜy powiadomić o tym ich Właścicieli. 

 

1.4.1.3 Warunki gruntowo - wodne.  

Warunki gruntowo-wodne opisano na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez 
Przedsiębiorstwo Podstawowych Badań i Robót Geotechnicznych „GEOSTANDARD” Sp. z o.o., 
Siedziba: ul. Biała 22, 54-044 WROCŁAW. 

PoniŜej przestawiono wyciąg z tej dokumentacji. 

Budowa geologiczna 

Rejon badań zlokalizowany jest na terenie podgórskim obejmującym dolinę Piławy oraz tereny 
przyległe. 

Pod względem morfologicznym teren badań jest bardzo urozmaicony, róŜnice w poziomach 
zmieniają się w przedziale od 263,70m n.p.m.(rejon otworu O-33_arch) do 291,50m n.p.m. (rejon 
otworu O-3_arch). 

Według Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 (arkusz DzierŜoniów) podłoŜe 
skalne w rejonie Piławy budują róŜne odmiany gnejsów i migmatytów (proterozoik-starszy 
paleozoik), w obrębie których występują dość liczne róŜnej wielkości wkładki i soczewki 
amfibolitów. 

Na terenie projektowanej inwestycji budowa geologiczna podłoŜa została rozpoznana 47 otworami 
badawczymi (wykonanymi w 2005 r. i 2009 r.), do głębokości 0,60-5,00m p.p.t. 

W podłoŜu stwierdzono holoceńskie piaski, Ŝwiry i gliny rzeczne den dolinnych i stoŜków 
napływowych (w dolinie Piławy), gliny deluwialne z rumoszem skalnym i zwietrzeliny 
(czwartorzędu nierozdzielnego) oraz Ŝwiry i piaski rzeczne (plejstoceńskie). 

W strefie przypowierzchniowej w większości otworów, do głębokości: 0,20-4,20m p.p.t. 
(największe nasypy w O-23, O-30_arch) występują nasypy zbudowane główne z róŜnych odmian 
glin, rzadziej z piasku, z domieszką Ŝwiru, otoczaków, okruchów, cegły, klińca oraz drobnych 
okruchów skalnych, w niektórych otworach jest to warstwa gleby. 

PoniŜej warstwy nasypów, w podłoŜu naturalnym występują gliny rzeczne den dolinnych, gliny 
piaszczyste, gliny, gliny pylaste oraz piaski i pospółki gliniaste, pyły i pyły piaszczyste. Grunty 
zwietrzelinowe i gliny deluwialne, często trudne do rozróŜnienia zwierają domieszki drobnych 
okruchów skał podłoŜa (gnejsów) i duŜe ilości roztartych blaszek łyszczyków (składniki skał 
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gnejsowych). Gliny deluwialne zawierające domieszki Ŝwirów, eratyków i róŜnych skał, powstały z 
w wyniku przemieszczenia po stoku i wymieszania ze sobą rumoszy skalnych, glin zwałowych i 
glin pyłowatych. Ilość zwietrzeliny skalnej w glinach rumoszem (gliny deluwialne) wzrasta 
wyraźnie ku spągowi, stopniowo przechodząc w zwietrzelinę. Większość wykonanych otworów 
zakończona została w zwietrzelinie skalnej z wypełnieniem gliniastym (Kwg) lub pylastym (KW). 

W rejonie otworów: O-5, O-7, O-18, OD-1, O-6_arch, O-12_arch, zlokalizowanych blisko rzeki lub 
w sąsiedztwie rowów, w gruntach spoistych podłoŜa i częściowo teŜ w nasypie, stwierdzono 
domieszki części organicznych, w ilościach nie przekraczających 2% (Lom od 0,00 do 1,74%). 

W dwóch otworach archiwalnych O-20_arch i O-39_arch nawiercono strop skał metamorficznych 
(proterozoik-starszy paleozoik). Otwór O-20_arch na głębokości 1,30m p.p.t. stwierdzono 
oliwkowo-szary amfibolit, a w otworze O-39_arch na głębokości 3,00m p.p.t. Ŝółty-szary gnejs. W 
partiach stropowych skały są bardzo pokruszone, popękane i zwietrzale fizycznie i chemicznie. 

Geologiczno-inŜynierska charakterystyka gruntów-warstwy geotechniczne 

Podział gruntów podłoŜa na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na podstawie wierceń, 
sondowań oraz prac laboratoryjnych, stosując normy PN-86/B-02480, PN-81/B-03020. Ich podział 
przedstawia się następująco: 

• grunty spoiste o symbolu konsolidacji C i D- warstwa geotechniczna C1, C2, C2a, C3, C4, 
D2 

• grunty niespoiste- warstwa geotechniczna Ia, IIIa 
• grunty nasypowe- warstwa geotechniczna NC1, NC2, NC3, NC4, NIIb 

Warstwa geotechniczna C1, do której zaliczono: piaski gliniaste, pospółki gliniaste, gliny 
piaszczyste, gliny oraz zwietrzeliny z wypełnieniem pylastym lub gliniastym, w stanie zwartym i 
półzwartym, a parametry geotechniczne wyznaczono dla stopnia plastyczności IL≤0,00 

Warstwa geotechniczna C2, dla której zaliczono: pyły, piaski gliniaste, pospółki gliniaste, gliny 
piaszczyste, gliny, gliny pylaste oraz zwietrzeliny z wypełnieniem pylastym lub gliniastym, w 
stanie twardoplastycznym, a parametry geotechniczne wyznaczono dla stopnia plastyczności 
IL=0,10 

Warstwa geotechniczna C2a, do której zaliczono: pospółki gliniaste, gliny piaszczyste, gliny, 
gliny pylaste oraz zwietrzeliny z wypełnieniem gliny pylastej zwięzłej, w stanie 
twardoplastycznym, a parametry geotechniczne wyznaczono dla stopnia plastyczności IL=0,20 

Warstwa geotechniczna C3, do której zaliczono: pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny 
piaszczyste, gliny pylaste oraz zwietrzeliny z wypełnieniem gliniastym, w stanie plastycznym, a 
parametry geotechniczne wyznaczono dla stopnia plastyczności IL=0,40 

Warstwa geotechniczna C4, do której zaliczono: pospółki gliniaste i gliny zwietrzeliny z 
wypełnieniem gliny piaszczystej, w stanie miękkoplastycznym, a parametry geotechniczne 
wyznaczono dla stopnia plastyczności IL=0,60 

Warstwa geotechniczna D2, do której zaliczono iły pylaste, w stanie twardoplastycznym, a 
parametry geotechniczne wyznaczono dla stopnia plastyczności IL=0,05 

Warstwa geotechniczna Ia, do której zaliczono pospółkę zaglinioną, wstanie zagęszczonym, przy 
stopniu zagęszczenia ID=0,70 

Warstwa geotechniczna IIIa, do której zaliczono piasek pylasty, w stanie zagęszczonym, przy 
stopniu zagęszczenia id=0,80 

Warstwa geotechniczna NC1, grunty spoiste w stanie zwartym i półzwartym: piaski gliniaste, 
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gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste, a parametry geotechniczne wyznaczono dla stopnia 
plastyczności IL≤0,00, 

Warstwa geotechniczna NC2, grunty spoiste w stanie twardoplastycznym: gliny piaszczyste, 
gliny, gliny pylaste zwięzłe, gliny zwięzłe, a parametry geotechniczne wyznaczono dla stopnia 
plastyczności IL= 0,20 

Warstwa geotechniczna NC3, grunty spoiste w stanie plastycznym: gliny piaszczyste, gliny, gliny 
pylaste, gliny pylaste zwięzłe, a parametry geotechniczne wyznaczono dla stopnia plastyczności 
Il=0,40 

Warstwa geotechniczna NC4, grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym: gliny piaszczyste, a 
parametry geotechniczne wyznaczono dla stopnia plastyczności IL=0,60 

Warstwa geotechniczna NIIb, grunty niespoiste: piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym, a 
parametry geotechniczne wyznaczono dla stopnia zagęszczenia ID=0,50 

 

Warunki hydrogeologiczne 

W wykonanych otworach woda gruntowa została stwierdzona na głębokości 0,50-3,50m p.p.t., 
zwierciadło ma charakter swobodny lub lekko napięty i stabilizuje się na rzędnych 262,50- 280,70m 
n.p.m. Woda występuje w gruntach mało spoistych, w gruntach spoistych z domieszką okruchów 
skalnych, Ŝwiru lub w przewarstwieniach piaszczystych.  

W otworach O-1, O-5, O-6, O-14, O-23 i O-6_arch stwierdzono sączenie wody na głębokości od 
1,00m p.p.t. do 3,50m p.p.t. 

W stosunku do pomiarów zwierciadła wody z 2005 r. obecnie poziom wody wyraźnie podniósł się 
o około 1,0m. W części otworów archiwalnych nie stwierdzono obecności wody gruntowej, a w 
wykonanych teraz sąsiadujących nawiercono lustro wody. 

1.4.1.4 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja, słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, 
składająca się w szczególności z: 

�  projektu budowlanego; 
�  projektów wykonawczych; 
�  przedmiaru robót; 
� informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i przedłoŜy następujące Dokumentacje oraz uzyska 
akceptację InŜyniera oraz innych odnośnych władz: 

� Projekt organizacji budowy, 
� Program Zapewnienia Jakości (PZJ), 
� Projekty zabezpieczenia ścian wykopów, 
� Projekty zabezpieczenia lub przełoŜenia urządzeń i instalacji znajdujących się w strefie 

oddziaływania robót, 
� Dokumentację geodezyjną,  
� Dokumentację powykonawczą – 2 komplety 

JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
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Projektowej, która powinna być sporządzona przez Wykonawcę, Wykonawca uzupełni ją na 
własny koszt i w czterech egzemplarzach i przedłoŜy InŜynierowi do zatwierdzenia. 

1.4.1.5 Gwarancje, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i 
konserwacji dla dostarczonej armatury wodnej (zasuwy, zawory, hydranty, nawiertki, itp.), w 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, kaŜda ich dostarczona partia 
będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.4.1.6 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią część kontraktu a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich waŜności: 

• Specyfikacje Techniczne 
• Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 

W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów podany na piśmie jest waŜniejszy od odczytu ze skali 
rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty, nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a elementy Robót rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.1.7 Przekazanie Terenu budowy 

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

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

Wykonawca odpowiada przed Właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany pod 
budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
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Obowiązkiem Wykonawcy jest odtworzenie terenu budowy do stanu pierwotnego w przypadku 
zniszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót. 

1.4.1.8 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności: 

� Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych.  

� Wykonawca otrzyma projekt organizacji ruchu. W zaleŜności od potrzeb i postępu Robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco w 
uzgodnieniu z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem. W czasie 
wykonywania Robót, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera 

� Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
poprzez umieszczenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach, zgodnie z 
przepisami polskiego prawa budowlanego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

� Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową  

1.4.1.9 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś, przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków. 

1.4.1.10 Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez InŜyniera. 

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

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Obowiązki Wykonawcy 

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

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

JeŜeli Teren Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. Wykonawca odtworzy ogrodzenia uszkodzone w trakcie robót. 

Prace budowlane w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej objętych ochroną przed 
hałasem, prowadzić w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00) przy wykorzystaniu jedynie 
sprawnych technicznie maszyn i urządzeń o niskiej emisji dźwięku oraz stosując przenośne osłony 
terenowe. 

Przed przystąpieniem do Robót naleŜy określić strefy wpływu pracy cięŜkiego sprzętu na istniejącą 
zabudowę oraz dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. 
Koszt wykonania tych opracowań obciąŜa Wykonawcę, 

InŜynier będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
JednakŜe, ani InŜynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu. 

O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić nadzór archeologiczny i InŜyniera i postępować dalej zgodnie z ich 
poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia 
w robotach, InŜynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć Cenę Kontraktową. 

1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla środowiska, osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skaŜenia, z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
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Prace muszą być prowadzone w taki sposób, aby nie powodować przekroczeń standardów jakości 
środowiska, tj. przekroczeń granicznych wielkości emisyjnych w zakresie: dopuszczalnego 
poziomu hałasu, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony gleby i wody oraz wytwarzania 
odpadów- poza granicami terenu, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, tak aby były 
spełnione zasady zapewniające ochronę zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą 
zrównowaŜonego rozwoju. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
d) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
e) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− moŜliwością powstania poŜaru. 

Zabezpieczenie zieleni 

W pobliŜu tras projektowanych odcinków sieci, rosną drzewa, które w trakcie robót budowlanych 
mogą zostać naraŜone na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem, 
podczas prowadzenia robót naleŜy: 

a) pnie drzew naraŜone na uszkodzenia mechaniczne naleŜy odeskować do wysokości nie 
mniejszej niŜ 1,50 m d poziomu gruntu (dolna część desek opierać się ma na podłoŜu. 
Odeskowanie naleŜy przymocować do pnia z kilku miejscach w odległości 40-60 cm od 
siebie, np. opaskami z drutu lub taśmą stalową. Pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią 
pnia drzewa powinien zostać umieszczony elastyczny materiał (np. grube maty słomiane), 

b) roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego, w miarę moŜliwości powinny być wykonywane 
ręcznie, 

c) odsłonięte korzenie drzew, zabezpieczyć przed nadmiernym wysuszeniem (latem) lub 
przemarznięciem (zimą). 

d) W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi 
dojazdowe.  przypadku czasowego obniŜenia poziomu zwierciadła wody gruntowej poŜądane jest, 
aby czas trwania leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac 
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. 

e) Prace ziemne w pobliŜu drzew lub krzewów musza być prowadzone pod nadzorem 
specjalisty w zakresie ochrony i pielęgnacji drzew, posiadającego uprawnienia inspektora 
nadzoru w ww. zakresie, który m.in. zdecyduje o wyborze i zastosowaniu metody ochrony i 
zabezpieczeniu korzeni drzew, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
prowadzonych wykopów. Realizacja wykopu wymagać będzie przestrzegania jego zaleceń. 

f) Nie naleŜy zmieniać poziomu gruntu w sąsiedztwie pnia drzewa ( do 1m od rzutu korony). W 
przypadku, gdyby z jakichś szczególnych względów zaistniała konieczność dokonania takich 
zmian, naleŜy wykonać systemy napowietrzające glebę zgodnie z zasadami pielęgnacji drzew. 

g) Nie składować pod drzewami- w obrębie rzutu korony drzewa 1 m, materiałów budowlanych, 
odpadów stałych lub płynnych, mogących zmienić chemizm gleby, a ziemię z wykopów 
składować nie dłuŜej niŜ 30 dni. 

h) Wszelkie prace ziemne oraz prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 
urządzeń technicznych, prowadzone w sąsiedztwie drzew i krzewów, wykonywać w sposób 
najmniej szkodzący drzewom i krzewom. 

 

Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach. 
Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. 
W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą odpady związane z: 
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- prowadzeniem prac budowlanych i porządkowych tj. usunięcie nawierzchni istniejących 
dróg i chodników, rozbiórka urządzeń technicznych, 

- uŜytkowaniem sprzętu budowlanego, 
- funkcjonowaniem zaplecza socjalnego. 

Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji naleŜy segregować i składować w wydzielonym 
miejscu, w pojemnikach, zapewniających ich regularny odbiór przez podmioty posiadające 
stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie. 
Usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. 
Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił Ŝadnych kosztów w tym z tytułu opłat za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska. 
 

1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 

1.4.4.1 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  

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

Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz.1126.). 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.4.4.2 Ochrona przeciwpoŜarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.4.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
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materiałów na środowisko.  

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poŜ, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  

Zorganizować plac budowy i zaplecze zapewniając ochronę powierzchni ziemi w szczególności 
poprzez oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po 
zakończeniu prac teren przywrócić do poprzedniego stanu. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się takŜe zaplecze magazynowania materiałów. 

Zaplecze budowy, a w szczególności magazyny, składy i bazy transportowe lokalizować na 
terenach juŜ zagospodarowanych, na powierzchniach utwardzonych w celu minimalizacji 
niebezpieczeństwa skaŜenia gruntu i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi. Miejsc 
tych nie naleŜy lokalizować na terenach zielonych oraz w odległości mniejszej niŜ 50 m od 
zbiorników wodnych i terenów podmokłych 

Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być 
rozłoŜone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót.  

W Cenę Kontraktową włączony winien być takŜe koszt wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, drogi tymczasowe i montaŜowe oraz koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów na Teren Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, 
woda, ścieki itp. 

W Cenę Kontraktową winny być włączone równieŜ wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych naleŜy do obowiązków Wykonawcy i w 
pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 
zezwoleń. 

Do obowiązków wykonawcy naleŜy ochrona i kontrola dostępu do zaplecza budowy, terenu 
budowy, kontrola wjeŜdŜających i wyjeŜdŜających pojazdów.  

1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy- warunki dotyczące organizacji ruchu, 
ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i Przejęcia 
Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 
� utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
� bieŜące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umoŜliwiającym ruch 

kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
� zabezpieczenie dróg i chodników. 
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Wykonawca będzie aktualizował Projekt organizacji Ruchu w miarę potrzeb wynikających z 
postępu robót. 
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z InŜynierem dokona likwidacji objazdów /przejazdów 
i organizacji ruchu, w tym: 

a) usunięcia nie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.4.7 Tablice informacyjne i tablice pamiątkowe. 

Zamawiający dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o współfinansowaniu 
budowy przez Unię Europejską.  

1.4.8 Inne istotne dane 

1.4.8.1 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robót. 

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

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

1.4.8.2 Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt.  

Razem z Harmonogramem robót, Wykonawca winien przedłoŜyć InŜynierowi wykaz wszystkich 
zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umoŜliwi ć 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom 
na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

1.5 Określenia podstawowe 

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

Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, między Inwestorem, 
Wykonawcą i Projektantem. 

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

Kierownik budowy  – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 

Księga Obmiaru – akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót. Wpisy w księdze obmiaru 
podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 

Laboratorium  – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót. 

Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim 
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

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

Polecenia InŜyniera– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robót w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant  – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - Dokumentacja Projektowa oraz specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Przedmiar Robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w  
kolejności technologicznej ich wykonania. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inŜynierskich, przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 
Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący sie poza 
budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom. 
Przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy 
doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 
magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych. 
Studzienki wodociągowe (komory) - występują na przewodach zewnętrznych sieci wodociągowych 
jako obiekty inŜynierskie przeznaczone do zainstalowania w nich stosownej armatury lub innego 
wyposaŜenia. 
Blok oporowy– betonowy –blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi 
przemieszczeniami. 
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Zasuwa - urządzenie słuŜące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu wody zamontowane na 
sieciach.  
Kształtki - wszelkie łączniki słuŜące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.  
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń 
zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową. 
Przeszkody -obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci 
wodociągowej. 
Ciśnienie próbne, ppróbc – ciśnienie w najniŜszym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji 
w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
Temperatura robocza, trob – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana 
w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być 
przekroczona w Ŝadnym jej punkcie. 
Ciśnienie robocze instalacji, prob., (lub poper) – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy 
instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie moŜe być przekroczone w Ŝadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyŜsza wartość ciśnienia statycznego wody w najniŜszym 
punkcie instalacji. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH  

2.1 Wymagania ogólne 

Materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą uzyskać 
aprobatę InŜyniera. 

Zastosowane materiały będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, 
posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności oraz będą posiadały właściwości 
uŜytkowe spełniające wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, ST i dokumentacji 
projektowej. 

Przy wykonywaniu Robót mogą być stosowane wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia 
dopuszczone do obrotu i odpowiadające wymaganiom określonym w art.10 Ustawy „Prawo 
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118.)  i Ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

2.2 Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty, przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 

Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku 
i Ŝwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, 
przy zakończeniu Robót. 

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

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

2.4 Inspekcja wytwórni materiałów  

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

W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki:  

a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji. 

f) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.  
 

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy. KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Na terenie zaplecza budowy oraz placu budowy wyznaczyć miejsca magazynowania materiałów 
budowlanych odpowiednio zabezpieczone, zapobiegające ich rozprzestrzenianiu się oraz 
przenikaniu do środowiska. Sypkie materiały budowlane przechowywać bez kontaktu z podłoŜem i 
moŜliwości kontaktu z wodami opadowymi. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
InŜyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z InŜynierem. 
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2.7 Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe 
być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt i maszyny uŜywane do Robót 
powinny być zgodne z ofertą Wykonawcy i powinny odpowiadać wskazaniom zawartym w ST, 
PZJ zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w powyŜszych dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.  

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

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

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

W trakcie prac naleŜy zwrócić uwagę na stan techniczny pojazdów i urządzeń mogących być 
źródłem skaŜenia gruntu substancjami niebezpiecznymi (oleje i paliwo). NaleŜy stosować 
wyłącznie sprawne technicznie środki transportu i urządzenia z atestami. Ich miejsca postojowe 
winny być zadaszone i o utwardzonym podłoŜu. Wszelkie naprawy i konserwacje tego sprzętu 
powinny być dokonywane nie na placu budowy lecz w warsztatach lub na terenie stałych baz 
wykonawcy. Paliwa, smary, oleje i substancje asfaltowe naleŜy przechowywać w szczelnych 
pojemnikach poza terenem budowy. 

Transport materiałów niezbędnych do budowy powinien odbywać się w obrębie wyznaczonego 
pasa drogowego. Do transportu wykorzystywać istniejące drogi dojazdowe. 

NaleŜy unikać wkraczania cięŜkiego sprzętu na tereny przyległe do inwestycji, pokryte zielenią, co 
mogłoby spowodować ubicie gruntu i zniszczenie jego struktury wraz z roślinnością. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie InŜyniera będą usunięte z 
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Terenu Budowy. 

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

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej. 

NaleŜy ograniczać do niezbędnego minimum czas utrzymywania otwartych wykopów. 

Na bieŜąco monitorować wykonane wykopy, wyciągać znajdujące się w nich zwierzęta, zwłaszcza 
płazy oraz gady oraz przenosić je w bezpieczne i właściwe dla nich środowiska 

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

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
- część ogólną opisującą: 
� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
� sposób zapewnienia bhp, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
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Robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi;  

- część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu. 
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

� sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 
są określone w ST, normach i wytycznych. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

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

 

6.3 Pobieranie próbek 

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

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

 

6.4 Badania i pomiary  

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

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

6.5 Raporty z badań  

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

6.6 Badania prowadzone przez InŜyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier 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. 

InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje jako ści materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić do 
uŜycia materiały, które posiadają: 

� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

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

W przypadku materiałów, dla których są wymagane ww. dokumenty przez ST, kaŜda partia 
materiałów będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać, ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań. 
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Materiały posiadające ww. dokumenty, a urządzenia –waŜną legalizację, mogą być badane 
w dowolnym czasie. JeŜeli stwierdzona zostanie niezgodność ich właściwości z ST, materiały takie 
lub urządzenia, zostaną odrzucone. 

 

6.8 Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy   

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do Odbioru Końcowego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
� datę przekazania Dokumentacji Projektowej, 
� datę uzgodnienia przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
� uwagi i polecenia InŜyniera, 
� daty zarządzenia wstrzymania Robót przez InŜyniera, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
� godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
� sprzęt uŜywany i sprzęt niesprawny technicznie, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót,  
� opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

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

podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
� szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych i 

uŜytych dostaw. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 

Instrukcje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

(3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:  
g) pozwolenie na budowę, 
h) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
i) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
j) protokoły odbioru robót, 
k) protokoły z narad i ustaleń, 
l) korespondencję na budowie.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

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

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i InŜyniera. 
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7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój 

m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym, 

m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 
  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

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

7.4 Wagi i zasady waŜenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 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 
InŜynierem. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Procedura Przejęcia Robót  

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

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje InŜynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, 
powiadamiając jednocześnie InŜyniera. InŜynier przeprowadza odbiór niezwłocznie nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Wykonawca robót nie moŜe kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez InŜyniera. 

8.3 Odbiór częściowy 

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

8.4 Odbiór końcowy Robót 

Zasady odbioru końcowego Robót: 
� Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
� Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie InŜyniera. 

� Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez InŜyniera zakończenia Robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 

� Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy.  

� Komisja dokona oceny jakościowej Robót na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań, pomiarów, prób końcowych i ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Projektową i ST. 

� Komisja zapozna się równieŜ z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. 

� W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

� InŜynier wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu 
odbioru końcowego przez Komisję.  
 

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
� Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami, 
� uwagi i zalecenia InŜyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
� recepty i ustalenia technologiczne, 
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� Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
� wyniki pomiarów kontrolnych, badań oraz prób końcowych i oznaczeń laboratoryjnych, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
� sprawozdanie techniczne, 
� powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
� zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
� wykaz wprowadzonych zmian, 
� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
� datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez InŜyniera. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 
� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i 

z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
� koszty pośrednie, w skład, których wchodzą:  

− koszty zatrudnienia personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
− koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg tymczasowych itp.), 
− koszty zuŜycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 

kwalifikowanych jako środki nietrwałe,  
− koszty dotyczące oznakowana i zabezpieczenia Robót,  
− wydatki dotyczące bhp, 
− koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych 

poszczególnymi pozycjami przedmiaru, 
− opłaty za zajęcie pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej 

organizacji ruchu, 
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− koszty tablic informacyjnych, wymaganych przepisami polskiego prawa budowlanego, 
− opłaty związane z wycinką drzew, 
− koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach 

technicznych, 
− koszty ubezpieczeń majątkowych budowy oraz pozyskania Zabezpieczenia wykonania i 

wszystkich wymaganych Gwarancji, 
− koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
− usługi obce na rzecz budowy w tym obsługa geologiczna, 
− i wszystkie inne, nie wymienione wyŜej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami 
technicznymi i prawnymi   

− koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
− prowadzenie prac nadzoru opracowania dokumentacji archeologicznej, 
− wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
− rekultywację terenu, 

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  

� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze Robót jest 
ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. 

9.2 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej 
zapłacie. Koszty winny być rozłoŜone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru 
Robót. 

9.3 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji, projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne 
projekty wykonawcze zgodnie ze ST. Prace te nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
są wliczone w cenę kontraktową. 

9.4 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegają odrębnej zapłacie i stanowią element kosztów 
ogólnych Wykonawcy.  

9.5 Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania robót i wszystkich wymaganych Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania robót i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca.  
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie 
z Dokumentacją Projektową i ST, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
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Piława Górna” wchodzącego w zakres 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-2) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem inwestycji- „Budowa wodociągu DzierŜoniów- 
Piława Górna” wchodzących w zakres projektu „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego- etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach 
Funduszu Spójności. 

1.2 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 

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

1.3  Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu 
wykopów, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym. 

Zakres robót obejmuje 

Roboty przygotowawcze: 
� prace pomiarowe związane z wyznaczeniem zakresu robót, zgodnie z ST-1, 
� wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
� zabezpieczenie lub przełoŜenie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu (montaŜ i 

demontaŜ konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli), 
� wykonanie tymczasowych przepięć istniejących sieci, umoŜliwiających ich funkcjonowanie, 
� zabezpieczenie istniejących drzew, 
� zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
� przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych (odwodnienie wykopów), 
� wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 
� dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
� ułoŜenie i rozbiórka kładek dla pieszych, 
� rozbiórka i naprawa istniejących ogrodzeń przydomowych i innych, 
� oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
� wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

Roboty zasadnicze: 
� usunięcie warstwy ziemi próchniczej przed rozpoczęciem robót, 
� wykopy wąskoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem, jamiste w miejscu 

występowania studzienek,  
� umocnienia ścian wykopów, 
� wykonanie podsypki pod rurociągi, 
� wykonanie obsypki rurociągów z zagęszczeniem warstwami, 
� zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 
� zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg, 
� wymiana gruntów, 
� odbudowa nawierzchni zgodnie z ST-4, 
� wywóz nadmiaru urobku i przywóz gruntu brakującego, 
� plantowanie terenu i odbudowa rowów po zakończeniu prac, 
� humusowanie terenu 
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Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 

Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST-1 - Wymagania Ogólne. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST-1 - Wymagania Ogólne. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
� grunt wydobyty z wykopów,  
� grunty Ŝwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Terenu Budowy, na ewentualną 

wymianę gruntu, 
� materiały do umocnienia wykopów, 
� materiały do odwodnienia wykopów, 
� materiały do odbudowy nawierzchni (zgodnie z ST-3), 
� materiały do podparć i podwieszeń, 
� materiały na kładki dla pieszych, 
� materiały na naprawę ogrodzeń przydomowych, 

Materiały powinny być zgodne z określonymi w Dokumentacji Projektowej i w ST. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Warunki ogólne dotyczące uŜywania sprzętu podano w ST-1 - Wymagania Ogólne. 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy uŜyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 

� koparki,  
� spycharki,  
� równiarki, 
� niwelatora,  
� walców, 
� płyt i walców wibracyjnych, 
� i innego sprzętu –odpowiadającego pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera. 
� do odwodnienia powierzchniowego w zaleŜności od potrzeb – igłofiltry, pompy spalinowe i 

elektryczne, 
� pompy do zapewnienia tymczasowego funkcjonowania istniejących sieci. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Warunki ogólne dotyczące transportu podano w ST-1 - Wymagania Ogólne. 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu-odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera. 

UŜyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST-1 - Wymagania Ogólne. 

5.2 Warunki szczególne wykonania Robót 

5.2.1 Wykopy  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, 
szerokość winna być dobrana do średnicy rurociągu. 

5.2.1.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Projektowana oś kanału lub rurociągu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów 
reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co 
ok. 30-50 m. Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki świadki 
wbija się po dwu stronach wykopu, tak, aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w ścianach budynków 
w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci 
państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaŜe InŜynierowi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy przygotować i oczyścić teren poprzez: 
usunięcie gruzu, kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych, urządzenie przejazdów i dróg 
dojazdowych. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych naleŜy usunąć darń i ziemię roślinną 
przyjmując ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia 
odwadniające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.  

W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 
umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. 

5.2.1.2 Odwodnienie wykopów 

Podział obiektów do odwodnienia jest następujący: 

- wykopy liniowe (rurociągi), których dno znajduje się poniŜej zwierciadła wody na 
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głębokości przekraczającej 0,5m będą odwadniane za pomocą igłofiltrów; 

- wykopy liniowe (rurociągi), których dno znajduje się poniŜej zwierciadła wody do 0,5m 
będą odwadniane za pomocą drenaŜu poziomego i lokalnych rząpi wyposaŜonych w pompy 
zatapialne 

- nie wymagają odwodnienia wykopy liniowe i obiekty, których dno znajduje sie powyŜej 
zwierciadła wód gruntowych, a takŜe odcinki wykonywane pod przeszkodami terenowymi 
(droga) metodą przecisków w rurze osłonowej; odwodnienie komór przeciskowych podlega 
regułom wyŜej opisanym. 

Zgodnie z wyŜej sformułowanymi zasadami odwodnienie wykopów liniowych o zawodnieniu 
przekraczającym 0,5m odbywać się będzie za pomocą igłofiltrów ø60mm, długości 6,0m, których 
wydajność dopuszczalna jest odpowiednia do średniej i niskiej przepuszczalności utworów 
wodonośnych oraz depresji nie przekraczającej 4,5m. 

 

5.2.1.3 Wykopy 

Wykopy naleŜy prowadzić zgodnie z: 
- PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

warunki techniczne wykonania., 
- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych- Systemy poza konstrukcjami 

budynków do przesyłania wody i ścieków- Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią- 
PN-ENV 1046. 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót”  
- wymaganiami BHP zawartymi w przepisach i normach branŜowych a w szczególności w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano – montaŜowych i rozbiórkach (Dz. 
U. nr 47, poz.401 z dnia 19.03.2003r.) 

Ze względu na występujące uzbrojenie podziemne biegnące wzdłuŜ trasy projektowanego 
wodociągu, jak równieŜ uzbrojenie przecinające te trasy, przed przystąpieniem do robót ziemnych 
naleŜy wykonać przekopy poprzeczne oraz prowadzić roboty ziemne z zachowaniem szczególnej 
ostroŜności – wg wcześniej opracowanego przez Wykonawcę planu robót. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub zdemontowane i ponownie 
zamontowane w sposób nie kolidujący z rurociągami.  

Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonywane dokładnie wg ustaleń i 
pozwoleń wydanych przez ich właścicieli, które zostały umieszczone w Dokumentacji Projektowej. 

Uszkodzone ciągi drenarskie naleŜy odbudować. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń podziemnych, 
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach 
branŜowych.  

W przypadku wykopów pod odcinki sieci i przyłącza, istniejące ogrodzenia przydomowe naleŜy 
zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontaŜu na długości niezbędnej 
do wykonania wykopu oraz prac montaŜowych i ponownie zamontować.  

W przypadku usytuowania wykopu w nawierzchni utwardzonej Wykonawca dokona rozbiórki 
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nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoŜy w uzgodnionym miejscu. 

Wykopy pod sieć naleŜy wykonać o ścianach pionowych, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z 
normami oraz moŜliwościami technicznymi wykonania. 

Ściany wykopów liniowych naleŜy zabezpieczyć obudową zmechanizowaną – segmentową 
płytową np. typu SBH. 

W przypadku zbyt małej odległości krawędzi wykopu (określonej w BN-83/8836-02) od drogi 
publicznej lub budynku moŜe zaistnieć konieczność pozostawienia obudowy wykopu, w 
pozostałych przypadkach obudowę naleŜy usunąć. 

Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do 
których dodaje się obustronnie 0,4 m.  

Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłoŜony przez Wykonawcę na odkład lub wywieziony 
poza plac budowy w uzgodnione miejsce. 

Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od 
jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane 
z wyrzucanej ziemi. 

Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 
niŜ 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy naleŜy wykonać bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy wykonać 
bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niŜ głębokość posadowienia tych budowli naleŜy je zabezpieczyć przed 
osiadaniem i odkształcaniem. 

W miejscu krzyŜowania się ciągów pieszych z wykopem naleŜy wykonać przykrycie wykopów 
kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 

W przypadku przegłębienia wykopu pod rurociąg wykonać ławę Ŝwirową i ją zagęścić. 

W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze umoŜliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy naleŜy 
montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach, co 30 m. 
Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

5.2.1.4 Technologia posadowienia rurociągów-podłoŜe. 

Z dna wykopu naleŜy usunąć kamienie i grudy. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rurę 
kawałków drewna lub kamieni. 

Posadowienie rurociągów w zaleŜności od rozpoznanych warunków geologicznych dla terenu 
inwestycji: 

� Rurociągi posadowić na podsypce z piasku o grubości 10 cm i przyłącza na podsypce 
piaskowej o grubości 10 cm. Górną część podbudowy naleŜy zagęścić i wyprofilować w 
obrębie kąta 90o. 

� W przypadku  rurociągów układanych w strefie zalegania gruntów piaszczystych naleŜy 
posadawiać je na gruncie rodzimym, a w razie przegłębienia wykopu stosować warstwę 
wyrównawczą 10 cm. 
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� W razie napotkania soczewki z gruntu w stanie plastycznym (pyły, piaski gliniaste, gliny 
pylaste, gliny piaszczyste) piaszczystą podbudowę naleŜy wzmocnić ławą Ŝwirową o 
grubości 20cm, ze Ŝwiru sortowanego i płukanego o granulacji 8/12 mm z zagęszczeniem. 

� W obrębie występowania ciągów komunikacyjnych podsypkę rurociągów zagęszczać aŜ do 
97% w zmodyfikowanej skali Proctora, w pozostałych przypadkach stosować zagęszczenie 
85%. 

5.2.1.5 Obsypka i zasypka wykopów. 

UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. 

Na całej długości wodociągu naleŜy na wysokości ok. 40 cm nad przewodem na zagęszczonej 
obsypce ułoŜyć taśmę ostrzegawczą z foli PVC z wtopionym ścieŜką metaliczną. Druty 
poszczególnych odcinków taśmy na trasie rurociągów naleŜy ze sobą powiązać w celu zapewnienia 
ciągłości oznaczenia.  

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 
� etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 
� etap II – po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń 
� etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie przekracza 30 

mm, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian 
wykopu. 

Warstwa ochronna to warstwa wykonywana z materiału dowoŜonego- piasku. Po wykonaniu 
warstwy ochronnej dopiero moŜemy zasypywać gruntem rodzimym. 
Grunt rodzimy moŜe być uŜyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile spełnia on 
wszystkie poniŜsze kryteria: 

� nie zawiera cząstek większych niŜ 20mm, 
� nie   zawiera grud większych niŜ 20mm,  
� nie jest materiałem zmroŜonym, 
� nie zawiera cząstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawałków drewna); 
� jest materiałem podatnym na zagęszczanie. 

Dowóz piasku na budowę z miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Urobek z wykopu wymieniany 
na grunt piaszczysty wywoŜony będzie do miejsca uzgodnionego z Inwestorem. 

Obsypkę naleŜy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niŜ 
0,2 m, zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. W 
trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie naleŜytej staranności, aby nie 
nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczenia obsypki zaleca się stosowanie lekkich wibratorów 
płaszczyznowych (o masie do 100 kg). UŜywanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest 
niedopuszczalne, wibrator uŜywać moŜna, gdy nad rurą ułoŜono warstwę gruntu o grubości, co 
najmniej 0,3 m. 

5.2.1.6 Zasypka wykopów 
Grunty niespoiste moŜna wbudować pod warunkiem, gdy wilgotność naturalna tych gruntów jest 
2% mniejsza od wilgotności optymalnej. W przypadku przekroczonej wilgotności od podanej, 
grunty naleŜy doprowadzić do właściwej wilgotności poprzez przesuszenie gruntów lub 
stabilizację spoiwami hydraulicznymi np.: wapnem. W przypadku  niskiej wilgotności  gruntów 
niespoistych grunty te naleŜy zraszać  podczas wbudowywania. 
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W przypadku wystąpienia gruntów organicznych takich jak: grunt sypki wielofrakcyjny z 
domieszką humusu, ił organiczny, organiczna mieszanka glinowo – iłowa, glina organiczna, glina 
z domieszkami organicznymi, torf, inne grunty wysokoorganiczne, muły a takŜe w przypadku 
wystąpienia skał naleŜy dokonać wymiany gruntu na grunty niespoiste. 
 
Zasypanie wykopów powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym lub 
wymienionym w zaleŜności od rodzaju gruntu, warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym 
zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
W poboczach dróg, wskaźnik zagęszczenia Is=0,97.  

 
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała, wymagania struktury 

nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodników czy terenów zielonych). Pozostała część 
wypełnienia moŜe być wykonana za pomocą gruntu rodzimego, jeśli maksymalna wielkość cząstek nie 
przekracza 300mm. Nie moŜna uŜywać duŜych kamieni i głazów narzutowych. 
Po zakończeniu prac sieciowych naleŜy przywrócić teren i nawierzchnię do stanu pierwotnego na 
całej długości trasy rurociągu i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i 
dna rowu. Posianie traw po uprzednim rozścieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST-1- WYMAGANIA OGÓŁNE. 

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
� zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
� określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
� określenie stanu terenu, 
� ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 
� sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Terenie 

Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
� sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
� badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
� badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
� badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 
� badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z 

kruszywa mineralnego, 
� badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych,  
� badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
� badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-1 –Wymagania ogólne. 

7.2 Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest: 
 
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest:  
m³ - wykopu i zasypki  
objętości  robót ziemnych kubaturowych oblicza się według określonych przekrojów poprzecznych 
i profili podłuŜnych wykopów, przekopów lub ukopów, a więc w metrach sześciennych gruntu 
rodzimego. 
Objętości nadmiaru ziemi pozostałej przy wykopie tymczasowym po ukończeniu robót i zasypaniu 
wykopu, a przeznaczonej do odwiezienia lub rozplantowania, naleŜy przyjmować równą objętości 
zajętej przez budowle, urządzenia i instalacje wykonane lub zainstalowane w wykopie poniŜej 
terenu.  
Objętość ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopów tymczasowych naleŜy obliczać jako róŜnicę 
objętości wykonanego wykopu i objętości urządzenia lub obiektów wybudowanych w wykopie do 
poziomu terenu. 
Roboty przy wykonywaniu wszelkich wykopów fundamentowych lub liniowych wykonywane w 
gruntach nawodnionych, w których jednak poziom wody został uprzednio obniŜony poniŜej 
projektowanego dna wykopu, naleŜy normować jak roboty wykonywane w gruntach o normalnej 
wilgotności. 
Nakłady rzeczowe dla robót ziemnych z transportem kołowym po drogach o nawierzchni 
utwardzonej uwzględniają oczyszczenie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na protektorach kół. 
Grunty leŜące na odkładzie w okresie do 6 miesięcy, uwaŜa się za grunt spulchniony. 
 

m2 – zdjęcie i odtworzenie humusu,  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1- Wymagania ogólne. 

8.2 Warunki szczegółowe 

8.2.1 Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu: 

• zdjęcie humusu 
• wykopy, przekopy, 
• przygotowanie podłoŜa, 
• podsypki pod rurociągi, 
• obsypka rurociągów, 
• zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 
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• odbudowa nawierzchni (wg ST-4), 
• rozścielenie humusu. 

8.2.2 Odbioru robót ziemnych naleŜy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”. 

Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu, pod warunkiem, Ŝe obejmować będzie on wykop dla obiektu 
liniowego –w  przypadku sieci wodociągowej odcinki między zasuwami. 

 

 
9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBÓT 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-1- Wymagania ogólne. 

9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7.2 niniejszej ST. 

Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.  
 
Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów rozliczana w m3 obejmuje wszystkie roboty 
wyszczególnione w pkt. 5.2.1.1; 5.2.1.2; 5.2.1.3 oraz  pkt. 6 

 

PodłoŜe, obsypka i zasypka w strefie ochronnej rury liczona w m3obejmuje wszystkie roboty ujęte 
w pkt. 5.2.1.4; 5.2.1.5 oraz pkt. 6 

 

Zasypywanie wykopu z zagęszczeniem liczone w m3 obejmuje wszystkie roboty wyszczególnione 
w pkt.5.2.1.6 i pkt. 6 
 

Cena wykonania robot ziemnych w zakresie zdjęcia i odtworzenia humusu rozliczana w m2 
obejmuje: 

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

- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
- usunięcie humusu z tymczasowym składowaniem ziemi urodzajnej, 
- rozścielenie humusu, 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem i 

ostateczną likwidacją z uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót, 
- wykonanie określonych w postanowieniach  umowy i ST dotyczących kontroli jakości 

robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE . 

10.1 Normy 
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PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar . 

PN-88/B-04481   Grunty budowlane- Badanie próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-S-02205(BN-72/8932-01)  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania 
techniczne. 

BN-83/8836-02    Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

     badania przy odbiorze. 

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

10.2  Inne: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych- część 1. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-3) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem robót montaŜowych inwestycji – „Budowa wodociągu 
DzierŜoniów- Piława Górna” wchodzących w zakres projektu „ Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego- etap I”, przewidzianego do 
realizacji w ramach Funduszu Spójności. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST-3) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót montaŜowych rurociągów 
wodociągowych zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji są ujęte w ST-2-Roboty ziemne. 

KrzyŜujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable naleŜy zabezpieczyć podwieszając je oraz 
kable dodatkowo zabezpieczyć dwudzielnymi rurami ochronnymi ujęte jest to w ST-2-Roboty 
ziemne. 

Przed rozpoczęciem Robót wykonywanych na czynnych wodociągach, naleŜy wykonać rurociągi 
zastępcze w przypadku sieci wodociągowej prace te ujęto w ST-2-Roboty ziemne. 

Zakres rzeczowy inwestycji zgodny z zakresem podanym w ST-1 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST-3 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 
ST-1 – Wymagania ogólne. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 - Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-1 -Wymagania ogólne. Wszystkie 
zastosowane materiały muszą być wykonane zgodnie z PN i BN. Materiały, dla których normy PN i 
BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera. 

2.2 Dokumentacja 

Stosowane Materiały: rury, studnie itp. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty 
techniczne i być zgodne z normami. 

2.3 Rury, kształtki i inne materiały  

a) sieć wodociągowa wykona z rur PE100 wg szeregu SDR 17 (PE – HD)PN10 o średnicy: 
φ63, φ90, φ110, φ160; posiadające Aprobatę Techniczną 

b) wpięcia przyłączy wodociągowych wykonane za pomocą armatury nawiercająco – 
zamykającej dla rur z PE; posiadające Aprobatę Techniczną,  

c) przyłącza wodociągowe wykonane z rur PE 100 

d) zasuwy. 
Atestowane Ŝeliwne zasuwy kołnierzowe, z miękkim uszczelnieniem o zabudowie krótkiej lub 
długiej wraz obudowami, φ300mm, φ150mm, φ100mm, φ80mm, PN10 – z obudową . 
Opis techniczny:  

• ciśnienie nominalne PN10  
• gładki przelot bez gniazda  
• miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną  
• korpus i pokrywa wykonane z Ŝeliwa min GGG-40, 
• wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem  
• uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring umiejscowione w mosięŜnej tulei 

uszczelniającej (nakrętce, wkrętce) współpracujące z polerowaną częścią wrzeciona. 
Wrzeciono (trzpień zasuwy) o jednakowej średnicy w części uszczelniającej (polerowanej). 
Niedopuszczalne są rozwiązania z karbami przeznaczonymi do umocowania uszczelnień 
ringowych, 

• zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pierścień 
dławicowy wykonane z elastomeru, zapewniające bardzo dokładne uszczelnienie wrzeciona  

• śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową  
• nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego  
• kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2  
• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie Ŝywicą 

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 
µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie 
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z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 lub 
równowaŜnym,  

• obudowy teleskopowe oryginalne danego producenta zasuwy, do w/w zasuw 1,3-1,8m. 
Konstrukcja obudowy umoŜliwiająca skrócenie obudowy na budowie  

• skrzynki zasuwowe z Ŝeliwa szarego, bituminizowane w ilości odpowiadającej ilości zasuw.  
e) hydranty.  

 
Hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem Ø80mm  

• głowica z Ŝeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie Ŝywicą 
epoksydową wraz z dodatkową zewnętrzną powłoką proszkową na bazie poliestrowej – 
odporna na promieniowanie UV,  

• uszczelnienie typu O-ring, ( co najmniej podwójne, tj. min 2 uszczelki) 
• kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnętrzną 

dwuskładnikową powłoką poliuretanową,  
• stopa z Ŝeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie Ŝywicą 

epoksydową,  
• trzpień ze stali nierdzewnej  
• grzybek zamykający pokryty całkowicie powłoka elastomerową,  
• owiercenie kołnierzy – ośmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,  
• odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, ilość wody pozostałej 

„zero”,  
• trzpień i wrzeciono ze stali nierdzewnej,  
• dodatkowe zamknięcie w postaci kuli z tworzywa, wewnętrzna budowa komórkowa,  
• kolano odwadniające z Rg;  

 
Hydranty podziemne z podwójnym zamknięciem Ø80mm 

• wydajność hydrantu (przy podanym spadku ciśnienia) zgodnie z PN-71/B-02864, 
• głowica z Ŝeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie Ŝywica 

epoksydowa wraz z dodatkowa 
• zewnętrzna powłoka proszkowa na bazie poliestrowej 
• uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR, 
• kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnętrzna 

dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa, 
• stopa z Ŝeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie Ŝywica 

epoksydowa, 
• trzpień ze stali nierdzewnej 
• grzybek zamykający pokryty całkowicie powłoka elastomerowa, 
• luźny kołnierz stopy hydrantu zintegrowany z uszczelka płaska 
• odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, ilość wody pozostałej 

„zero”, 
• trzpień i wrzeciono ze stali nierdzewnej, 
• odwodnienie wraz z kolanem odwadniającym z Ms58; 
f) węzły wodociągowe z kształtek Ŝeliwnych z Ŝeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN16 
g) obejmy samonawiercające 
h) przepięcia i przełączenia wykonane za pomocą armatury Ŝeliwnej kołnierzowej 

 
Rury ochronne na sieci wodociągowej zaprojektowano z rur PEHD o sztywności obwodowej SN8 
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[kN/m2].  

2.4 Armatura 

Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą zasuwy odcinające i hydranty przeciwpoŜarowe 
nadziemne i podziemne, studzienki wodomierzowe. 

Wymagania dotyczące zasuw: na sieci zastosowano miękko uszczelniające zasuwy klinowe z gładkim 
i wolnym przelotem, kołnierzowe wykonane z Ŝeliwa sferoidalnego. Na przyłączach zastosowano 
zasuwy Ŝeliwne z obustronnym złączem dla rur PE. Zasuwy powinny być wyposaŜone w 
teleskopowe obudowy i skrzynki uliczne. Skrzynki do zasuw muszą być zabezpieczone przed 
osiadaniem krąŜkami Ŝelbetowymi o średnicy wewnętrznej 180 mm i obudową betonową o 
wysokości 25cm. Skrzynki do zasuw montowane w terenie o nawierzchni nieutwardzonej 
obetonować w promieniu 1m od krawędzi. 

Wymagania dotyczące hydrantów: hydrant Ŝeliwno– stalowy, epoksydowany zewnętrznie, 
zabezpieczony na wypadek złamania, wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne części odporne na 
korozję, o moŜliwości wymiany wszystkich części wewnętrznych. Odwodnienie powinno działać 
tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w połoŜeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie 
powinno być szczelne. Do hydrantów podziemnych zastosować skrzynki uliczne. Skrzynki 
montowane w terenie o nawierzchni nieutwardzonej obetonować w promieniu 1m od krawędzi. 
Wszystkie hydranty muszą posiadać wymagane atesty.   

Armaturę i kształtki Ŝeliwne dobrano na PN16. 

Studzienka wodomierzowa: zastosowano typowe studzienki wodomierzowe, gdzie wodomierz 
umieszczony będzie w studzience z tworzywa sztucznego. 
Studzienka z zaworem redukcyjnym: zawory zamontowane będą w studzienkach z kręgów 
betonowych φ1200. Studzienki zaprojektowano w konstrukcji prefabrykowanej. 
 
2.5 Składowanie 
Przechowywane materiały i urządzenia naleŜy konserwować i przechowywać zgodnie z 
wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami Producenta oraz w sposób umoŜliwiający łatwą 
identyfikację danej partii materiałów. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych. NaleŜy bezwzględnie stosować się do 
instrukcji składowania opracowanej przez Producenta. Transport i składowanie rur i kształtek 
muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych 
warunków panujących podczas procesu, tak aby wyroby nie były poddawane Ŝadnym szkodom. 
Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach 
lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach 
 

2.5.1 Rury 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku, z czym: 

• naleŜy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są składowane lub 
przewoŜone, 

• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niŜ 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie przekraczać 
wysokości składowania ok. l m dla rur o mniejszych średnicach, 

• rury w kręgach składować na płasko na równym podłoŜu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
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składowania 2 m, 
• rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŜliwe, to rury 

o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo 
dotyczy ułoŜenia rur na środkach transportowych, 

• szczególnie naleŜy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, 
wkładki itp.). 

• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 
zagniecenia itp.)- w miarę moŜliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych, 

• nie dopuszczać do zrzucania elementów, 
• niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłoŜu, 
• zachować szczególną ostroŜność przy pracach w obniŜonych temperaturach zewnętrznych, 

poniewaŜ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta, 
• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ l metr. Natomiast rury w kręgach 
powinny w całości leŜeć na płasko na powierzchni ładunkowej, 

• kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany 
z zachowaniem wyŜej omawianych środków ostroŜności. 
 

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

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

Składowanie, transport i rozładunek naleŜy teŜ wykonywać zgodnie z zaleceniami Dostawcy 
elementów. 

2.5.2 Bloki oporowe 

Bloki oporowe naleŜy wykonywać w pozycji wbudowania. 

2.5.3 Zasuwy i kształtki 

Powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco i przechowywane w 
pomieszczeniach zamkniętych. 

2.5.4 Studzienki z tworzyw sztucznych 

Składowanie zgodnie z instrukcją producenta. 

2.5.5 Prefabrykaty betonowe 

Składowanie prefabrykatów betonowych: 
• Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 

wyposaŜony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe. 
• Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów naleŜy zachować trakty 

komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 
• Prefabrykaty naleŜy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montaŜowych. 
• KaŜdy rodzaj prefabrykatów róŜniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 

składowany osobno. 
• Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 

podłoŜa minimum 15 cm. 
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• W zaleŜności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być 
ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeŜa 
prefabrykatu. 

2.5.6 Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka 
wodociągu. 
PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami InŜyniera. 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 InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z załoŜeniami PZJ. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 -Wymagania ogólne. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie 
i zaakceptowany przez InŜyniera, sprzęt: 

� Ŝuraw boczny gąsienicowy do 15t, 
� Ŝuraw samochodowy, 

koparka, 
� zgrzewarki doczołowe do rur PEHD, 
� urządzenia do zgrzewania elektrooporowego, 
� podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
� komplet elektronarzędzi, 
� komplet narzędzi ślusarskich, 
� urządzenia do odwodnienia wykopów, 
� płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
� urządzenia do bezwykopowej metody budowy rurociągów, 
� ręczne narzędzia do prac ziemnych. 
� zestaw do wykonywania przewiertów 

 

Sprzęt i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

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

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

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
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Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez InŜyniera środki transportu: 

• samochód skrzyniowy, 
• samochód dostawczy, 
• samochód dłuŜycowy, 
• ciągnik kołowy 

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

Materiały naleŜy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu.  

Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych.  

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

4.1 Rury PE 

Rury muszą być transportowane na samochodach cięŜarowych o odpowiedniej długości i o płaskiej 
platformie. Na platformie nie powinny znajdować się Ŝadne gwoździe bądź inne wystające 
elementy. Burty boczne powinny być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. 
Rury o największej średnicy powinny być ułoŜone na spodzie stosu transportowego bezpośrednio 
na platformie cięŜarówki. Układane pojedynczo rury powinny być przekładane listwami 
drewnianymi tak, aby moŜna było przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich rozładunku. Rury 
naleŜy mocno związać, aby uniknąć przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny być 
przewieszone poza platformą pojazdu na długość nie większą niŜ pięciokrotność ich nominalnej 
średnicy i nie więcej niŜ 2m (mniejsza wartość miarodajna). Rury w zwojach powinny leŜeć płasko 
na platformie samochodowej. 
Rury polietylenowe do średnicy 90 mm są zwijane w kręgi, których długość w zaleŜności od 
średnicy wynosi od 50 do 200 metrów, rury o średnicach powyŜej 90 mm wytwarzane są w 
odcinkach prostych o długościach 6 lub 12 metrów i pakowane w prostokątne paczki. 
Załadunek i rozładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami 
lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. 
Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy) przed rozładunkiem wiązki naleŜy wyjąć rury “wewnętrzne”. 
Wszystkie rury są zabezpieczone przed wewnętrznymi zabrudzeniami za pomocą odpowiednich 
zaślepek. 
Rury magazynowane powyŜej 1 roku naleŜy zabezpieczyć przed degradującym działaniem 
promieni słonecznych. 
Rury ładowane pojedynczo muszą być przenoszone przy uŜyciu miękkich zawiesi, typu pasy 
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymałości.  
Rury rozładowywane ręcznie nie mogą swoim cięŜarem powodować zagroŜenia dla pracowników. 
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 
W trakcie przeładunku niedopuszczalne jest uŜywanie lin stalowych i łańcuchów, naleŜy stosować 
liny miękkie. 
Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia. 
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroŜności. 
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4.2 Bloki oporowe 

Transport bloków moŜe odbywać się dowolnymi środkami transportu. Bloki mogą być układane w 
pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłoŜeniu ładunku wykorzystana była 
nośność środka transportu. Ładunek powinien być zabezpieczony przed moŜliwością przesuwu w 
czasie jazdy przez wyeliminowanie luzów i wypełnienie szczelin. 

4.3 Zasuwy, kształtki 

Elementy naleŜy przewozić zakrytymi środkami transportowymi. Ładunek naleŜy zabezpieczyć 
przed opadami atmosferycznymi oraz przed przemieszczaniem się. 

4.4 Prefabrykaty betonowe 

Załadunek i rozładunek 
• Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być 

wykonywane przy uŜyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy 
przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). 

• Prefabrykaty transportowane przy uŜyciu Ŝurawi lub suwnic powinny być podwieszone za 
pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas 
transportu i równomierne rozłoŜenie sil na poszczególne cięgna. 

• Do podnoszenia elementów naleŜy uŜyć haków o odpowiednich wymiarach. UŜycie 
nieodpowiednich haków moŜe spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów.  

Transport prefabrykatów 

Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 
• Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 

wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające przed moŜliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz 
przed moŜliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 

• Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułoŜonych w pionie. 

• Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i 
składowania układane na przekładkach eliminujących moŜliwość uszkodzenia tych powierzchni i 
oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. 

• Liczba prefabrykatów ułoŜonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

• Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułoŜonych w pionie pod 
uchwytami montaŜowymi. 

• Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 
podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni 
wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do 
kształtu tej powierzchni. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania 

Ogólne warunki wykonania robot podano w ST-1 - Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
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uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane projektowane sieci. 

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

5.2 Roboty montaŜowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST-2- Roboty ziemne 
moŜna przystąpić do wykonania robót montaŜowych robót. 

5.2.1 Ogólne warunki układania rurociągów 
Sposób montaŜu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Rurociągi powinny być układane zgodnie z wymogami Producentów. 
Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, naleŜy dokonać pomiaru geodezyjnego. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy kanałów w wykopie otwartym moŜna przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 
wykopu i podłoŜa na odcinku, co najmniej 30 m. 
Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, naleŜy oczyścić od wewnątrz i 
zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Rury uszkodzone naleŜy usunąć i zmagazynować poza strefą montaŜową.  
MontaŜ przewodów z PE w temperaturze otoczenia niŜszej od 0°C jest moŜliwy. JednakŜe z 
uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niŜszej niŜ 0°C. Jeśli rury mają być wyginane w 
temperaturze niŜszej niŜ 0°C, naleŜy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez 
producenta. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoŜa. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić ich stan techniczny- nie mogą mieć 
uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

 

Układanie przewodu na dnie wykopu 
Do wykopu naleŜy rury opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu.  
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłoŜu. PodłoŜe profiluje się w 
miarę układania przewodu, a grunt z podłoŜa wykorzystuje się do stabilizacji ułoŜonej juŜ części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, 
aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. 
KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej 
swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułoŜenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Odchylenia osi ułoŜonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać +/- 10mm. 
Dla wykonania złączy przewodów naleŜy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). 
Wymiary gniazd naleŜy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. Złącza powinny pozostać 
odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
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NaleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie 
wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy rury zasypać 
do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po 
ewentualnym zalaniu. 
Dla wyrównania parcia na podłoŜe w dnie wykopu w miejscu połączeń armatury i kształtek z 
Ŝeliwa z rurami PE, ze względu na znaczną róŜnicę cięŜaru naleŜy zastosować bloki podporowe. 
 

Metody łączenia rur i kształtek PE 

NaleŜy stosować generalną zasadę, Ŝe przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury 
podane przez ich Producentów. Przewody z PE montować w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. 
Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliŜu wykopu, w miejscu osłoniętym 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 

 

Zgrzewanie czołowe 

Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w 
instrukcji montaŜu oraz powinny być ściśle przestrzegane przez Wykonawcę (gładkość i 
prostopadłość powierzchni zgrzewanych, ich czystość, temperatura zgrzewu, współosiowość rur, 
czas usunięcia płyty grzejnej). Nie wolno przekraczać dopuszczalnych promieni gięcia podanych 
przez Producenta. 
Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, naleŜy oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić 
uwagę na: 

• prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 
• zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 
• dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuŜ przed zgrzewaniem, 
• temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210 -220°C (PE), 
• bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne 

jest np. dotknięcie palcem), 
• współosiowość (owalizację naleŜy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 
•  utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za 

pomocą drewnianego skrobaka i papieru zwilŜonego alkoholem, 
• czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był moŜliwie krótki ze 

względu na duŜą wraŜliwość na utlenienie (PE), siłę docisku w czasie dogrzewania, aby 
była bliska zeru, 

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

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



Specyfikacje techniczne dla zadania: „Budowa wodociągu DzierŜoniów- Piława Górna” wchodzącego w zakres 
przedsięwzięcia pn.; „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego- 
etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności 
 

 

  60 

 

• czas zgrzewania i chłodzenia, 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 

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

Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych 

Do łączenia kształtek elektrooporowych oraz rur o średnicy mniejszej lub równej 63mm 
zastosowane będzie zgrzewanie elektrooporowe. Odbywa się ono przy uŜyciu kształtek z 
wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone 
końcówki rur z PE, a następnie przepuszcza "się przez drut oporowy, prąd w określonym czasie 
i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja 
elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 

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

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

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

Połączenia mechaniczne 

Stosowane są głównie przy połączeniach PE/Ŝel, gdy łączy się armaturę Ŝeliwną z PE. NaleŜy 
stosować połączenia kołnierzowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego 
lub kauczuku polichloroprenowego.  

Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montaŜem, czy 
spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy są uszkodzone. Armatura sieci 
wodociągowej powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-
09700. 

5.2.2 Głębokość ułoŜenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemneg 

Przewody powinny być ułoŜone w gruncie w sposób uniemoŜliwiający: 
• zamarzanie w nich prowadzonych mediów w okresie zimowym, 
• uszkodzenia pod wpływem obciąŜeń zewnętrznych, 
• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciąŜenie fundamentami itp.).  

Głębokość ułoŜenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułoŜenia przewodów powinna 
być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niŜ 
umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,4 dla przewodów wodociągowych.  

W przypadku konieczności ułoŜenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem mediów, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 
ŜuŜla uzupełniającego Ŝądaną głębokość przykrycia (warstwa ŜuŜla nie moŜe mieć 
bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
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podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.2.3 Studzienka wodomierzowa 

Zastosowano typowe studzienki wodomierzowe, gdzie wodomierz umieszczony będzie w 
studzience z tworzywa sztucznego, z włazem Ŝeliwnym, pierścieniem odciąŜającym i komorą 
pomiarową. 
W gruntach nawodnionych naleŜy jeszcze zastosować pierścień obciąŜający. Studzienka wykonana 
jest w wersji gotowej do zamontowania na placu budowy. Zaopatrzona jest w zasuwy odcinające i 
wodomierz. Musi posiadać wentylację grawitacyjną. W studzienkach zamontowane będą 
wodomierze. Przed i za wodomierzem zamontowane będą zasuwy i odpowiednie zwęŜki.  
Skład zestawu wodomierzowego:  

- wodomierz spręŜynowy, 
- zawór kulowy, 
- zawór antyskaŜeniowy, 
- złączki kołnierzowe. 

5.2.4 Studnia z zaworem redukcyjnym i armaturą. 
W związku z duŜymi róŜnicami terenu zachodzi w pewnych miejscach konieczność redukcji 
ciśnienia dla zachowania maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia w układzie. 
Zaprojektowano 2 sztuki komór redukcyjnych z zaworami. Lokalizacja studni redukcyjnych na 
załączonych mapach. Oba zawory redukcyjne redukują ciśnienie o 10 m H2O. 

Dobór armatury regulacyjnej powinien odbywać się przy uwzględnieniu parametrów całej 
instalacji. Przy doborze reduktorów ciśnienia brano pod uwagę: 

- średni przepływ godzinowy - np. w m3/h, 
- ciśnienie przy średnim przepływie godzinowym. 

Na projektowanej sieci wodociągowej zaprojektowano zawory redukcyjne, które dobrano na śred. 
przepływ godzinowy 28,8m3/h. W węźle W24-W25 zawór redukcyjny redukuje ciśnienie z 44,14-
35,89 m słupa wody. W węźle W32-W33 zawór redukcyjny redukuje ciśnienie z 32,90-22,86 m 
słupa wody- obliczenia zawarte w załączniku do dokumentacji projektowej. 
Reduktory słuŜą do automatycznej redukcji i stabilizacji ciśnienia za zaworem na Ŝądanym 
poziomie niezaleŜnie od ciśnienia na dopływie oraz rozbioru wody w sieci. 
Zawory zamontowane będą w studzienkach z kręgów betonowych φ1200. Studzienki 
zaprojektowano w konstrukcji prefabrykowanej. Regulację wysokości osadzenia włazów w 
dostosowaniu do warunków terenowych, w granicach od 0 do 30 cm przeprowadza się poprzez 
wykonanie podmurówki z cegły kanalizacyjnej, klasy 150, na zaprawie cementowej. W czasie 
wykonywania studzienek naleŜy osadzić stopnie włazowe: w części monolitycznej w deskowaniu, a 
w  części prefabrykowanej w gniazdach znajdujących się przez stykach kręgów. Przewiduje się 
zastosować stopnie włazowe Ŝeliwne, zabezpieczenie antykorozyjne farbą chlorokauczukową, do 
gruntowania przeciwrdzewna cynkową (dwie warstwy) oraz emalią chlorokauczukową ogólnego 
stosowania (dwie warstwy). 
Wysokość komory roboczej min. 180 cm. W dnie komory (osadnik) o wymiarach 25x25 cm i 
głębokości 25 cm, komora z odpowiednią izolacją cieplną. Wszystkie kręgi muszą być zatarte na 
gładko z obydwu stron zaprawą cementową. Studzienki naleŜy wykonać w taki sposób aby 
infiltracja wody była nie moŜliwa. 
Teren lokalizacji studzienek z zaworami nie wymaga ogrodzenia.  

5.2.5 Armatura odcinaj ąca 
Armaturę odcinająca (zasuwy) naleŜy instalować: 

- na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
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- na odgałęzieniu do hydrantu, 
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

Zasuwy oraz wszelkie kształtki odgałęzienia pod hydranty itp., naleŜy montować zgodnie z 
dokumentacją, w trakcie budowy przewodu zaś, hydranty naleŜy instalować dopiero po 
przeprowadzeniu próby szczelności przewodu. Na przewodach z PE naleŜy instalować zasuwy 
Ŝeliwne kołnierzowe. W przypadku zasuw małych średnic do 160mm, moŜna je montować na 
powierzchni terenu i jako zmontowany węzeł z kształtkami przejściowymi opuszczać do wykopu. 
KaŜda zasuwa Ŝeliwna i hydrant powinny spoczywać na betonowym podłoŜu niezaleŜnie od 
rodzaju gruntu. Przy montaŜu zasuw naleŜy instalować trzpienie teleskopowe minimalizujące 
uszkodzenia przewodu. Dławice zasuw powinny być zaizolowane termicznie, jeśli ich wierzch 
znajduje się powyŜej granicy przemarzania gruntu. Na trzpieniach do zasuw naleŜy zamontować 
Ŝeliwne skrzynki uliczne. 

5.2.6 Hydranty nadziemne 
Hydranty naleŜy umieszczać: 

- w terenie niezabudowanym w odległości 150 m jeden od drugiego, 
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

5.2.7 Bloki oporowe 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody 
powinno być zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia naleŜy 
umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takŜe na zmianach 
kierunku: 

- dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylna ściana opierał sie o grunt nienaruszony. 
W przypadku braku moŜliwości spełnienia tego warunku, naleŜy przestrzeń miedzy tylna ściana 
bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. 
Odległość miedzy blokiem oporowym i ścianka przewodu wodociągowego powinna być nie 
mniejsza niŜ 0,10m. Przestrzeń miedzy przewodem a blokiem naleŜy zalać betonem klasy B15 
izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku moŜna wykonywać dowolna metoda, natomiast poniŜej– do 
rzędnej spodu bloku - wykop naleŜy pogłębić ręcznie tuŜ przed jego posadowieniem. Wykop w 
miejscu wbudowania bloku naleŜy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu 
wodociągowego. 
Bloki powinny mieć izolację od strony przewodu a ściany oporowe bloków powinny przylegać do 
nie naruszonego gruntu i zapewniać stateczność bloku. Szerokość bloku oporowego nie powinna 
być mniejsza niŜ odległość ścian wykopu od ścianki przewodu. Wysokość bloku oporowego naleŜy 
przyjąć 50–60 cm wyŜszą od średnicy przewodu z załoŜeniem, Ŝe środek wysokości bloku 
znajdować się będzie na poziomie osi przewodu, co osiągnie się poprzez zagłębienie fundamentu 
bloku. 
MoŜna stosować bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane. Bloki naleŜy wykonać z betonu 
zwykłego klasy C 25/30 ( dawniej B 7,5 ) wg PN-EN 206-1 : 2003. 
Sposób i rodzaj zabezpieczenia bloków oporowych przed korozją powinien odpowiadać rodzajowi i 
stopniowi agresywności środowiska. 
 

5.2.8 Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe 

Przejścia pod drogami: 
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- przeciski pod drogą wojewódzką  
- przecisk pod drogą powiatową 
- przeciski i przekopy pod drogami gminnymi 

 
 

Przejścia pod rowami 
- przeciski pod rowami melioracyjnymi 

Odtworzenie rowów: 
- odtworzyć niwelety rowu, 
- skarpy i przeciwskarpy rowu 1 : 1,5 (max), 
- dno rowu – zadarnić, 
- skarpy i przeciwskarpy rowu obhumusować10 cm i obsiać trawą. 

 

Informacje ogólne  

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii, najczęściej polega na 
przeciskaniu lub przeciąganiu pod przeszkodą. W projekcie jako rury osłonowe przyjęto rury 
PE100, SDR17.  

Przewód moŜe być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący 
stabilność ułoŜenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) połoŜenie złącz. 

W zasadzie naleŜy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z 
uwagi na długość przejścia, naleŜy przed ułoŜeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. 

Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do 
przewodu, np. z tworzywa sztucznego), których rozstaw powinien uniemoŜliwiać powstawanie 
ugięć. Rozstaw naleŜy przyjmować dla określonej średnicy wg danych producenta rur. 

Przecisk hydrauliczny niesterowany z transportem urobku przenośnikiem ślimakowym 
(przewiert niesterowany z przeciskiem hydraulicznym rur) 

 Metoda ta stosowana jest do układania rurociągów pod przeszkodami terenowymi na 
odcinkach do 60 m i o średnicach od 100 do 1500 mm. Technologia ta polega na wierceniu 
otworu, za pomocą wierteł ślimakowych. Jednocześnie odbywa się przecisk rur przeciskowych. 
Urobiony grunt jest transportowany przenośnikiem ślimakowym do wykopu początkowego. 
Urabianie gruntu wiertłem ślimakowym zapobiega moŜliwości naruszenia struktury gruntu na 
powierzchni terenu podczas budowy rurociągu. Dzięki temu moŜliwe jest wykonywanie 
rurociągu płytko pod powierzchnią terenu. Metodę tę moŜna stosować w gruntach 
nawodnionych. Przy urabianiu gruntu w trakcie wykonywania przecisku nie stosuje się Ŝadnej 
płuczki, co pozwala uniknąć kłopotów z jej utylizacją. Jest to prosta i tania metoda 
bezwykopowego układania rur. Dokładność wykonania rurociągu w pionie i w poziomie wynosi 
od 1% - 2% długości wykonywanych odcinków. 

Przecisk poprzez zagęszczanie gruntu 

 Przecisk przebijakiem pneumatycznym tzw. kretem. W metodzie tej grunt jest 
rozpychany i zagęszczany poprzez przemieszczający się w gruncie przebijak pneumatyczny. 
Przebijak pokonuje drogę poprzez grunt wciągając jednocześnie rury z PVC, PE lub rury 
stalowe. PoniewaŜ w metodzie tej grunt nie jest usuwany na zewnątrz a tylko zagęszczany, 
moŜna nią wykonywać rurociągi o średnicach tylko do 200 mm. Z powodu małego tarcia 
powierzchniowego gruntu o przebijak metody tej nie stosuje się w gruntach nawodnionych. 
Prędkość przesuwu przebijaka zaleŜy od typu gruntu i jego zagęszczalności i waha się od 3 do 
30 m/godz. Przebijak nie moŜe być sterowany z zewnątrz, moŜliwe jest jedynie śledzenie 
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głowicy z powierzchni terenu, toteŜ dokładność metody maleje wraz z długością wykonywanego 
odcinka, a praktyczny limit długości wykonywanych odcinków tą metodą wynosi 35 m. 

Technologia wykonywania przewiertów wiertnicami sterowanymi. 

 Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotaŜowego, 
następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury 
osłonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania przewiertu 
pilotaŜowego. Sterowanie następuje poprzez wykorzystanie specjalnie skonstruowanej głowicy 
wiercącej, za pomocą, której moŜna precyzyjnie zdalnie sterować odwiertem. 

W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której na bieŜąco kontroluje się i koryguje 
trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy przeszkód 
terenowych istnieje moŜliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia. 

 

PRZEWIERT PILOTAśOWY 

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotaŜowego. Do tego celu 
słuŜy głowica wiercąca zakończona specjalną płytką sterującą odchyloną od osi głowicy pod 
kątem 15% - 20%.  
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W głowicy umieszczona jest sonda, która podaje kąt nachylenia głowicy względem poziomu, 
głębokość głowicy w stosunku do powierzchni oraz, kąt obrotu sondy, czyli dokładne połoŜenie 
płytki sterującej względem osi wiercenia.  

Głowica wiercąca jest tak ukształtowana, Ŝe w przypadku równoczesnego obracania i pchania 
głowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy głowicą, a jedynie 
wpychamy ją w grunt, następuje skręt w kierunku zaleŜnym od połoŜenia płytki sterującej.  

Przy przewiertach sterowanych, w celu określenia połoŜenia płytki sterującej względem osi 
wiercenia, operuje się godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie głowicy "na godzinę 12" 
powoduje odchylenie przewiertu do góry, "na godzinę 6" do dołu, "na godzinę 9" w lewo i "na 
godzinę 3" w prawo. Przy sterowaniu moŜliwe są wszystkie ustawienia pośrednie np.: "na 
godzinę 8”, czyli w lewo i w dół. Podczas projektowania i wykonywania otworu pilotaŜowego 
musimy pamiętać, Ŝe odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie moŜe przekraczać 
dopuszczalnego odchylenia Ŝerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwóch Ŝerdziach nie powinno się 
sterować ze względu na ustawienie Ŝerdzi w automatycznych imadłach do ich skręcania i 
rozkręcania. Mimo Ŝe metoda przewiertów sterowanych daje moŜliwość wykonywania skrętów, 
powinno dąŜyć się do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zbliŜonej do linii 
prostej. Ułatwia to zdecydowanie późniejsze przeciąganie rury. Średnica otworu pilotaŜowego 
zaleŜy od uŜytej płytki sterującej (mi bardziej miękki grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-
140 mm. Projektant powinien uwzględnić i zinwentaryzować istniejące uzbrojenie podziemne, 
którego duŜe nasycenie i brak dokładnej dokumentacji moŜe wręcz uniemoŜliwi ć wykonanie 
przewiertu. 

 

POSZERZANIE OTWORU l PRZECIĄGANIE RUROCIĄGU 

Po wykonaniu otworu pilotaŜowego, głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce 
montuje się odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moŜe być jednokrotne lub wielokrotne. JeŜeli 
średnica rury nie jest zbyt duŜa to bezpośrednio za rozwiertakiem mocujemy rurę. Większość 
rozwiertaków posiada wbudowany krętlik, który zapobiega obracaniu się rury. W innym 
przypadku krętlik taki montujemy dodatkowo między rozwiertakiem a wciąganą rurą. JeŜeli 
średnica rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony 
wyjścia montujemy kolejno Ŝerdzie wiertnicze. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia 
wiertnicy demontujemy go łącząc ze sobą Ŝerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjścia 
montujemy kolejny większy rozwiertak. 

Operację rozwiercania powtarza się, aŜ do uzyskania odpowiedniej średnicy otworu. 
Rozwiercony otwór powinien być większy od średnicy wprowadzanej rury PE lub HDPE: 

� ok. 25% dla długości przewiertów do 100 m 

� ok. 35% dla długości 100 m - 300 m 

� ok. 50 % dla długości powyŜej 300 m. 

Dla rur stalowych średnica rozwiercania powinna być większa o ok. 50% ze względu na duŜy 
promień gięcia rury. W przypadku rur o mniejszych średnicach istnieje moŜliwość przeciągania 
jednocześnie kilku rur w zaleŜności od średnicy rozwierconego otworu. Minimalna głębokość 
posadowienia rury nie powinna być mniejsza od 8 średnic otworu rozwiercanego. Podczas 
wykonywania otworu pilotaŜowego, a następnie przy rozwiercaniu powrotnym przez cały czas 
podawana jest płuczka, której zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, 
chłodzenie głowicy wiercącej i rozwiertaków oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy 
instalowaniu rury. Przy prawidłowo wykonywanym przewiercie płuczka powinna powoli 
wypływać z otworu. Przy projektowaniu przewiertu nie wolno o tym zapominać i naleŜy 
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przygotować odpowiednie miejsce na składowanie zuŜytej płuczki. Są to niekiedy ilości dość 
znaczne. Przy przewiertach na długich dystansach i dla duŜych średnic wykorzystuje się 
specjalne systemy do odzysku płuczki, aby zmniejszyć jej zuŜycie. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1 - Wymagania Ogólne. 

 

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i uŜytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami InŜyniera.  
Kontrola związana z wykonaniem sieci wodociągowej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725. Wyniki 
przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robot zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować badania zgodności z Dokumentacją Projektową: 
wykopów otwartych, podłoŜa naturalnego, zasypu przewodu, podłoŜa wzmocnionego, 
materiałów, ułoŜenia przewodów na podłoŜu, szczelności przewodu i styków łączonych na 
kielich i elektrooporowo. 

W ramach kontroli jakości naleŜy: 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 
bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. 

• Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa stanowi 
nienaruszony, rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 
zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom 
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania wg. PN-81/B-03020 
rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji 
Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu 
do powierzchni terenu. 

• Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem rurociągu, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach 
odległych od siebie nie więcej niŜ 50m. 
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• Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 

• Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar 
przy czym grubość podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego 
odcinka podłoŜa z dokładnością do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa 
w gruncie, rzędne podłoŜa i głębokość ułoŜenia podłoŜa 

• Badania w zakresie rurociągu i armatury, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 
pomiaru długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie 
ułoŜenia przewodu na podłoŜu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów 
UłoŜenie przewody na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur 
na co najmniej ¼ obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów naleŜy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieŜącej 
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem InŜyniera) lub odbioru, który 
powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokółu 
i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 

KaŜda czynność montaŜowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność 
wykonania. Oceny prawidłowości wykonania naleŜy dokonywać na podstawie wyników 
przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki 
wcześniej zrealizowanego pomiaru.  

Poprawność wykonania jednej czynności montaŜowej naleŜy uznać za osiągniętą, jeŜeli wykonanie 
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montaŜu, z zasadami sztuki montaŜowej 
oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca powinien przedłoŜyć InŜynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji Producenta dla 
stosowanych materiałów i urządzeń, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne. 

Próby szczelności 
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych naleŜy zachować następujące zasady: 

� rurociągi dłuŜsze niŜ 800m naleŜy próbować odcinkami, odcinki poddawane próbie 
ciśnienia mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów o ścianach umocnionych 
lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie złącza powinny być 
odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,  

� łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby, 
� odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 
� wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
� naleŜy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
� temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20 °C, 
� przewód nie moŜe być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

moŜe być niŜsza niŜ 1 °C, 
� napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od  najniŜszego punktu, 
� po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu naleŜy pozostawić go na 12 

godzin w celu ustabilizowania, 
� po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie naleŜy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom, 
� cały przewód moŜe być poddany próbie ciśnienia dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób ciśnienia poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z 
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wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 
� po zakończeniu próby ciśnienie naleŜy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany 

Płukanie i dezynfekcja 

Płukanie i dezynfekcję przeprowadzić zgodnie z norma PN – EN 805. W szczególności:  

- PŁUKANIE: po zakończeniu budowy sieci wodociągowej i pozytywnych wynikach próby 
szczelności naleŜy dokonać płukania, uŜywając do tego czystej wody. Prędkość przepływu 
czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia 
mechaniczne z przewodu. Przewód moŜna uznać za dostatecznie wypłukany, jeŜeli 
wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.  

- DEZYNFEKCJA: Przewody wodociągowe wody pitnej naleŜy poddać dezynfekcji za 
pomocą roztworu podchlorynu sodu. Zawartość czynnego chloru w podchlorynie sodu 
określi jego producent, jednakŜe w 1dm3 wody zawartość czynnego chloru nie moŜe 
przekraczać 0,5mg/dm3. Minimalny kontakt ze środkiem dezynfekującym – 8 godzin. Czas 
trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki 
chloru, naleŜy przeprowadzić ponowne płukanie aŜ do zaniku jawnego zapachu chloru. Po 
zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych i ich 
wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. Włączenie nowo wybudowanego 
wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno 
nastąpić przed upływem 10 dni w przeciwnym razie dezynfekcję naleŜy powtórzyć. 
Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeŜeli wyniki badań bakteriologicznych 
przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upowaŜnionej, wykaŜą, Ŝe pobrana 
próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1 - Wymagania Ogólne. 

7.2 Jednostki obmiaru  

Jednostką obmiaru jest: 

m -wykonanej sieci wodociągowej z wyodrębnieniem długości odcinków rurociągów w 
zaleŜności od rodzaju rur i średnic oraz grubości ścianek  

Długości sieci i przyłączy wodociągowych zróŜnicowanych według wyŜej podanych zasad, ustala 
się w metrach mierząc długość rurociągów w metrach na odcinkach prostych wzdłuŜ osi łącznie z 
kształtkami PE, PEHD z potrąceniem komór oraz studzienek wodomierzowych (licząc ich wymiar 
wewnętrzny) 
 
m - wykonanego przewiertu ( przecisku sterowanego) 
Długość przecisków (przewiertów) w rurach ochronnych naleŜy przyjmować według długości 
zabudowanej rury osłonowej.  
Długość przecisków sterowanych naleŜy przyjmować, wyodrębniając odcinki rurociągów w 
zaleŜności od:  

- długości wykonywanego przewiertu, 
- średnicy rur, 
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- kategorii gruntu. 
Długości odcinków rurociągów zróŜnicowane według wyŜej podanych zasad, ustala się w metrach, 
mierząc długość kanałów pomiędzy komorą startową i studnią wyjściową 
kpl  zasuwy, hydranty, węzły wodociągowe z kształtek Ŝeliwnych ciśnieniowych, 
 odcięcie i zaślepieniem istniejących przyłączy, przepięcie istniejących sieci, 
 podłączenie przyłączy do sieci wodociągowej, studzienki (komory wodociągowe)   
 prefabrykowane, zawory redukcyjne z kompletną armaturą odcinającą, 
 studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych z wyposaŜeniem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 - Wymagania ogólne. 

8.2 Warunki szczegółowe odbioru robót 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montaŜu sieci wodociągowej i przeprowadzeniu 
badań jak w pkt.6.2. 

Odbioru naleŜy dokonać zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru sieci wodociągowych.” 

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-B-10725, PN-EN1610, PN-EN1671, PN-
EN1091. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg. 
PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki 
posadowienia i ochrony podłoŜa gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych 
i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności środowiska 
gruntowo – wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed 
przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia 
podziemnego przebiegającego wzdłuŜ i w poprzek trasy przewodu, a takŜe przekroje 
poprzeczne i przekrój podłuŜny terenu, zadrzewienie; 

• Dziennik Budowy; 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• jakość materiałów wbudowanych, 
• ułoŜenie przewodów wodociągowych na podłoŜu, 
• średnica i długość przewodów, 
• wykonanie bloków oporowych, 
• sposób wykonania połączeń i węzłów, 
• szczelność armatury. 

Wyniki powinny być wpisane do Dziennika Budowy i ujęte w formie protokołów. Inwentaryzację 
geodezyjną wykonać przed próbą ciśnienia. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
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• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
• inwentaryzacja geodezyjna kanałów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną, 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

• protokoły badań jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 
obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• aktualność dokumentacji projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
• protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 
 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 
końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 
szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy odbiorze 
końcowym złoŜyć oświadczenia: 

• wykonaniu całego zadania, zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi 
w warunkach przepisami i polskimi normami), 

• doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w razie korzystania 
- ulicy i sąsiadujących nieruchomości. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-1 - Wymagania ogólne. 

9.2 Płatności  

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7.2.niniejszej ST. 

Zakres Robót jest podany w pkt.1.3.niniejszej ST. 

Cena jednostkowa układania ruroci ągów mierzona w metrach obejmuje: 
wszystkie roboty wykazane w pkt. 5.2.1 i 5.2.2 oraz wymagania zawarte w pkt. 2.3a  niniejszej 

ST, a w szczególności: 
- ostateczne wyrównanie dna wykopu i wyprofilowanie spadków, 
- prace geotechniczne,  
- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
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- opuszczenie rur na dno wykopu i ułoŜenie na dnie wykopu, 
- dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem, 
- wykonanie dołków montaŜowych pod złącza, 
- oczyszczenie od wewnątrz i zewnątrz rury i wykonanie połączenia, 
- kontrola jakości wykonania robót zgodnie z pkt. 6 niniejszej  ST- w tym wykonanie prób 

szczelności, płukania i dezynfekcji sieci 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
- oznakowanie trasy rurociągów taśmą z wkładka metalową, 
- warunki wykonawstwa robót oraz materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych 

powinny odpowiadać właściwym normom. 
 
Cena montaŜu kształtek Ŝeliwnych tworzących określone węzły wodociągowe, wykonywanych 

przepięć i podłączeń  obliczona w kompletach obejmuje: 
- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
- prace geotechniczne, 
- opuszczenie kształtek do wykopu, 
- wykonanie dołków montaŜowych, ustawienie kształtek z załoŜeniem uszczelek i skręceniem 
śrubami połączeń kołnierzowych oraz wykonanie połączeń mechanicznych  

- wypompowanie wody- w przypadku wykonywania przepięć i podłączeń na sieciach 
istniejących 

- wykonanie bloków oporowych 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
- warunki wykonawstwa robót oraz materiały stosowane do budowy węzłów wodociągowych 

powinny odpowiadać właściwym normom.  

Cena jednostkowa montaŜu hydrantów liczona w kompletach obejmuje: 
- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- prace geotechniczne, 
- opuszczenie do wykopu oraz ustawienie zasuwy, kolana stopowego i hydrantu, 
- załoŜenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych, 
- wykonanie obsypki odwadniającej oraz bloków podporowych, 
- ustawienie skrzynki nad hydrantem podziemnym oraz skrzynki i obudowy zasuwy, 
- wykonanie bloków podporowych  oraz oznakowanie lokalizacji armatury tabliczkami, 
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót i wymaganej dokumentacji, 
- warunki wykonawstwa robót oraz materiały stosowane do budowy węzłów hydrantowych 

powinny odpowiadać właściwym normom ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 2.3.d; 2.3e 
oraz 2.4 niniejszych ST. 

Cena jednostkowa montaŜu zasuw i zaworów liczona w kompletach obejmuje: 
- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- prace geotechniczne, 
- opuszczenie do wykopu oraz ustawienie zasuwy wraz z obudową, skrzynką uliczną i 

kształtkami przyłączeniowymi w przewodzie,  
- wykonanie dołków montaŜowych, 
- załoŜenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych, 
- montaŜ obudowy i skrzynki ulicznej, 
- wykonanie bloków podporowych  oraz oznakowanie lokalizacji armatury tabliczkami, 
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- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
robót i wymaganej dokumentacji, 

- warunki wykonawstwa robót oraz materiały stosowane do budowy węzłów hydrantowych 
powinny odpowiadać właściwym normom ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 2.3.d; oraz 
2.4 niniejszych ST. 

Cena jednostkowa- liczona w kompletach wykonania prefabrykowanych komór 
wodociągowych oraz studzienek wodomierzowych(studni prefabrykowanych) obejmuje: 

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

- wykonanie fundamentu pod studnię, montaŜ kompletnych prefabrykowanych studni, montaŜ 
płyty nadstudziennej i pierścienia odciąŜającego, osadzenie włazu Ŝeliwnego, izolację 
zewnętrzną studni betonowych, prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i 
inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej 
dokumentacji, prace geotechniczne, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich 
składowanie, kontrola jakości wykonania robót. 

Warunki wykonawstwa robót oraz materiały stosowane do budowy studni powinny odpowiadać 
właściwym normom.   
 

Ceny wykonania przewiertu (przecisku) liczone w metrach obejmują kompletne 
wykonanie: 

- przewiertów wg wszystkich robót wyszczególnionych w pkt. 5.2.8 niniejszej ST, 
-  dla przewiertów wykonywanych w rurach ochronnych wykonanie obejmuje równieŜ 

przeciąganie rurociągów przewodowych na podporach ślizgowych w rurach ochronnych z 
uszczelnienie końców rur ochronnych, 

- warunki wykonawstwa robót oraz materiały stosowane do budowy studni powinny 
odpowiadać właściwym normom.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE . 

10.1 Normy 
PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach  
PN-B-10725:1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-81/H-74100:1981 Rury Ŝeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
PN-ISO 4064-1:1997  Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej  
PN-B-02864/Az1:2001 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie 

wodne Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów 
przeciwpoŜarowych do zewnętrznego gaszenia poŜaru–(Zmiana Az1). 

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków– PrzeciwpoŜarowe 
zaopatrzenie wodne – Sieć wodociągowa przeciwpoŜarowa. 

PN-B-02863:1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie 
wodne. Sieć wodociągowa przeciwpoŜarowa (Zmiana Az1). 

PN-EN 545:2000 Rury kształtki i wyposaŜenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych- Wymagania i metody badań 

PN-EN 12201-1-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody Polietylen (PE) Część 1: Wymagania ogólne (oryg.). Część 2: 
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Rury. Część 3: Kształtki. 4: Armatura. Część 5: Przydatność do 
stosowania w systemie. 

PN-B-10728:1991  Studzienki wodociągowe 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny zimnej. 
Wymagania. 

PN-B-10720:1998 Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych– Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 
i ich części składowych. 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-M-74091:1989 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 
1 Mpa. 

PN-M-74092:1989 Armatura przemysłowa – Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 
1 MPa. 

PN-M-74085:1963  Armatura przemysłowa. Klucz do zasuw i hydrantów. 
PN-M-74082:1998  Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne do hydrantów.  
PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 

wodnych i gazowych. 

 
 

10.2 Inne   

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 

- Instrukcja montaŜowa producenta rur i armatury. 
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ST–4 – „Budowa wodociągu DzierŜoniów- 
Piława Górna” wchodzącego w zakres 
przedsięwzięcia pn.; „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 
powiatu dzierŜoniowskiego- etap I”, 

przewidzianego do realizacji w ramach 
Funduszu Spójności 

-ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki, wykonania i 
odbioru robót drogowych związanych z odtworzeniem dróg w ramach zadania:– Budowa 
wodociągu DzierŜoniów– Piława Górna, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia pn.” 
Uporządkowanie gospodarki wodno– ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego-etap I, 
przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.” 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

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

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 

• Rozbiórką krawęŜników, obrzeŜy i ścieku betonowego na ławach wraz z odtworzeniem 

• Rozbiórką nawierzchni bitumicznych  

• Rozbiórką nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej typu „Polbruk” wraz z 
odtworzeniem  

• Rozbiórką nawierzchni z kostki kamiennej wraz z odtworzeniem  

• Rozbiórką nawierzchni chodników z płyt betonowych z ponownym ułoŜeniem  

• Rozbiórką podbudowy pod istniejącymi nawierzchniami 

• Zdjęciem warstwy humusu 

• Przygotowaniem podłoŜa 

• Wykonaniem warstwy z piasku średnioziarnistego 

• Wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 

• Wykonaniem podbudowy z chudego betonu 

• Wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego 

• Frezowaniem i odtworzeniem warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej w jezdniach  
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• Wbudowaniem siatki zbrojeniowej z włókien szklanych i poliestrowych 

• Wykonaniem warstwy ścieralnej z asfaltu Ŝwirowo-piaskowego  

• Odtworzeniem drogi gruntowej utwardzonej kruszywem łamanym 

• Naprawą poboczy gruntowych drogi 

• Odtworzeniem rowów odwadniających 

• Humusowaniem terenu z obsianiem trawą 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 
obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Beton asfaltowy (BA)- mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 
ułoŜona i zagęszczona. 

PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która 
po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 6 MPa i nie większej niŜ 9 MPa, 
stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 

Nawierzchnia z kruszywa łamanego – jedna lub więcej warstw zagęszczonego kruszywa, która 
stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu  

Rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

Geosiatka zbrojeniowa z włókien szklanych przesączona warstwą asfaltu – płaski wyrób 
syntetyczny zbudowany z wiązek włókien szklanych ułoŜonych wzdłuŜnie i poprzecznie 
tworzących oczka siatki. Siatka w węzłach nie jest usztywniana przez co moŜliwe jest przesuwanie 
poszczególnych wiązek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Siatka w procesie 
produkcyjnym przesączona jest warstwą asfaltu z górną posypką z piasku oraz dolną warstwą 
zabezpieczającą z cienkiej folii poliestrowej. 

Geosiatka poliestrowa - siatka zbrojeniowa wykonana z włókien poliestrowych o wysokiej 
wytrzymałości przeplatanych pod kątem prostym, łączonych mechanicznie w procesie tkania, 
w postaci płaskiej struktury tkanej o równomiernej strukturze.  

Nawierzchnia kostkowa – nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych. 

Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 

Stabilizacja mechaniczna – to proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
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Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno – kontrolowany proces skrawania górnej 
warstwy nawierzchni bitumicznej, bez jej ogrzewania, na określoną głębokość. 
Asfalt Ŝwirowo- piaskowy(AśP) - mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się ze Ŝwiru piasku 
lub kilku piasków, wypełniacza, asfaltu, dobranych w odpowiednich proporcjach ilościowych, 
wytwarzana, układana i zagęszczana na gorąco. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Warstwa z piasku średnioziarnistego 
Piasek do wykonania warstwy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043. 
Piasek na warstwę musi spełniać następujące warunki: 

- warunek szczelności D15/d85≤5 

- wskaźnik róŜnoziarnistości U=d60/d10≥5 

2.2 Podbudowa z kruszywa łamanego 

Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej powinno być kruszywo łamane uzyskane po 
przekruszeniu surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczaków lub ziaren Ŝwiru większych od 
8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.2.1 Uziarnienie kruszywa 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg PN-EN 933-1:2000 powinna być ciągła i powinna 
leŜeć pomiędzy krzywymi granicznymi /rys. nr 1/. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez 
sito 0,075mm nie powinny stanowić więcej niŜ 65 % frakcji przechodzących przez sito 0,5mm. 
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2.2.2 Właściwości kruszywa 
Zawartość ziaren nieforemnych wg PN-EN933-4:2001 – nie więcej niŜ 30 %. 
Stopień przekruszenia ziaren 75 %. 

Ścieralność ziaren większych od 2 mm w bębnie Los Angeles wg PN-EN1097-2:2000 – ubytek 
masy nie większy niŜ 30 %. 

Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm wg PN-EN1367-1:2001 – po 25 cyklach nie więcej niŜ 

10 %. 

Plastyczność wg PN-B-04481:1988 – frakcji przechodzących przez sito 0,42mm : 
� granica płynności – nie więcej niŜ 25 %, 
� wskaźnik plastyczności – nie więcej niŜ 4 %. 

Wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 kruszywa pięciokrotnie zagęszczonego metodą normową 
wg PN-88/B-04481-30-75. 

Zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714-12:1976 – max 0,2 %. 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-78/B-06714/25– barwa cieczy nie ciemniejsza od 
barwy wzorcowej. 

2.3 Podbudowa z chudego betonu 

2.3.1 Kruszywo 

Do wytwarzania mieszanki chudego betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne naturalne: 
• Ŝwir i mieszankę wg PN-EN 13043:2004  
• piasek wg PN-EN 13043:2004  
• kruszywo łamane wg PN-EN 13043:2004  

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 . 

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zuŜyciu cementu i wody. Takie uziarnienie 
powinno mieścić się w krzywych granicznych uziarnienia podanych w tablicy. 
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Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej. 

Sito o boku oczka 
kwadratowego 

(mm) 

Chudy beton-uziarnienie 0/31,3 

Przechodzi przez sito 

(%) 

Chudy beton-uziarnienie 0/63 

Przechodzi przez sito 

(%) 

63 

31,5 

16 

8 

4 

2 

1 

0,5 

0,25 

0,125 

- 

100 

od 60 do 80 

od 40 do 65 

od 25 do 55 

od 20 do 45 

od 15 do 35 

od 7 do 20 

od 2 do 12 

od 0 do 5 

100 

od 60 do 85 

od 40 do 67 

od 30 do 55 

od 25 do 45 

od 20 do 40 

od 15 do 35 

od 8 do 20 

od 4 do 13 

od 0 do 5 

 

2.3.2 Cement 

Do chudego betonu naleŜy stosować cement klasy 32,5: portlandzki CEM I, portlandzki z 
dodatkami CEM II, według PN-EN 197-1:2002. 

Zawartość cementu naleŜy przyjmować w granicach od 5 do 7 % w stosunku do kruszywa i nie 
powinna przekraczać 130 kg/m3. 

2.3.3 Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy naleŜy stosować 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych moŜna 
stosować wodociągową wodę pitną.  

Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 . 

  

2.4 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

2.4.1 Asfalt 

NaleŜy stosować asfalt drogowy 35/50, 50/70  spełniający wymagania określone w PN-EN-
12591. 

2.4.2 Wypełniacz 
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NaleŜy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-EN 13043:2004 
dla wypełniacza podstawowego. 

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-EN 13043:2004. 

2.4.3 Kruszywo 

NaleŜy stosować kruszywo : 

• łamane granulowane (grysy, piasek łamany, kruszywo drobne granulowane) wg PN-EN 
13043 z surowca skalnego litego, ze skał magmowych, przeobraŜonych, osadowych kl. I; 
gat. 1- dla warstwy ścieralnej 0/12,8  

• łamane granulowane (grysy, piasek łamany, kruszywo drobne granulowane) wg PN-EN 
13043 z surowca skalnego litego, ze skał magmowych, przeobraŜonych, osadowych kl. I ,II; 
gat. 1- dla warstwy wiąŜącej 0/16  

• kruszywo łamane zwykłe (kliniec) wg PN-EN 13043 kl. I, II; gat.1,2 dla podbudowy  

 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

2.4.4 Emulsja asfaltowa kationowa 

NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 
WT.EmA-99. 

2.4.5 Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowych geosiatką  

Do wykonania powyŜszych robót naleŜy stosować następujące materiały: 
− siatkę z włókien szklanych  wstępnie przesączoną asfaltem, układaną na gorąco szerokości 

0,95m. 

Wymagania dla geosiatki z włókien szklanych:  

Właściwości Jednostki Wymagania Metody badań 

Wytrzymałość na rozciąganie  

- wzdłuŜ pasma  

- wszerz pasma  

kN/m 
min.100 

min.100 
PN-ISO 10319:1996 

WydłuŜenie przy zerwaniu : % max. 3 PN-ISO 10319:1996 

 
− siatkę z włókien poliestrowych – temperatura stosowania max. +190 oC  

 

Wymagania dla geosiatki poliestrowej:  

Właściwości Jednostki Wymagania Metody badań 
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Wytrzymałość na rozciąganie  

- wzdłuŜ pasma  

- wszerz pasma  

kN/m 
min.70 

min.70 
PN-ISO 10319:1996 

WydłuŜenie przy zerwaniu : 

- wzdłuŜ pasma  

- wszerz pasma  

% 
max. 12,5 

max. 12,5 
PN-ISO 10319:1996 

 
• lepiszcze asfaltowe na gorąco- ilość 0,15-0,30 kg/m2 

Oznakowanie geosiatek 

Na kaŜdym opakowaniu siatki musi być umieszczona etykieta zawierająca, co najmniej następujące 
dane : 
− typ wyrobu oraz adres nazwę, adres producenta i datę produkcji, 

parametry zaopatrzeniowe, 
− informację, iŜ wyrób posiada waŜną Aprobatę Techniczną i jej numer 

 

Geosiatki muszą posiadać deklarację zgodności z aprobatą techniczną IBDiM. 

 

2.5 Nawierzchnia z asfaltu Ŝwirowo-piaskowego 

2.5.1 Asfalt 

NaleŜy stosować asfalt drogowy 35/50, spełniający wymagania określone w PN-EN-12591. 

2.5.2 Wypełniacz 

NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504 dla wypełniacza 
podstawowego i zastępczego. Dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły 
z odpylania – stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów z odpylania ≥ 1. 

2.5.3 Kruszywo 

NaleŜy stosować kruszywo: 

− Ŝwir i mieszanka kl. I, II wg PN-EN 13043 
− piasek łamany lub mieszanka drobna granulowana wg PN-EN 13043 
− piasek naturalny wg PN-EN 13043 gat. 1 lub 2 

2.5.4 Środek adhezyjny 

Środek adhezyjny musi posiadać aprobatę techniczną i być zaakceptowany przez InŜyniera. 
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2.6 Nawierzchnie z kostek i płytek betonowych oraz elementy obramowania 

Do obramowania nawierzchni jezdni i odtworzenia nawierzchni chodnika moŜna uŜyć materiał 
rozebrany w trakcie robót z tym, Ŝe niedopuszczalne jest wbudowanie elementów uszkodzonych. 

� Materiały z odzysku: krawęŜniki i obrzeŜa betonowe, kostki betonowe typu „POLBRUK”, 
kostki kamienne, płytki chodnikowe betonowe 50x50x7 cm 

� Piasek PN-EN 13043. 
� Cement portlandzki do zapraw, z certyfikatem 
� Woda 
� Beton C 12/15 ,C 8/10 na ławy. 

 

2.7 Humus (ziemia urodzajna) 

Humus powinien zawierać co najmniej 2 % części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być 
wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w specyfikacji ST 00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

Do wykonania robót naleŜy stosować : 
� mieszarki stacjonarne wyposaŜone w urządzenia dozujące wodę, powinny zapewnić 

wytworzenie jednorodnego materiału o wilgotności optymalnej 
� układarki kruszywa lub za zgodą InŜyniera moŜna dopuścić równiarkę, koparko-spycharkę 
� walce wibracyjne i statyczne 
� w miejscach trudnodostępnych ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne lub 

zagęszczarki płytowe 
� koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu 
� spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, 

rozkładania, profilowania 
� sprzętu rolniczego (glebogryzarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek 

do wymieszania mieszanki optymalnej 
� przewoźnych zbiorników na wodę do zwilŜania mieszanki optymalnej, wyposaŜonych w 

urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody 
� wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, 
� układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
� skrapiarek, 
� walców lekkich, średnich i cięŜkich , 
� walców stalowych gładkich , 
� walców ogumionych, 
� szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
� samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 
� skrapiarkę do wykonania skropienia emulsją asfaltową 
� urządzenie rozkładające siatkę 
� ręczne palniki 
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� do wykonania frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej naleŜy stosować frezarki 
drogowe umoŜliwiające frezowanie na zimno na określoną głębokość z dokładnością do 5 
mm 

� wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. 
� układarek albo równiarek do rozkładania chudej mieszanki betonowej 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w specyfikacji ST 00.00 
„Wymagania ogólne”. 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu gwarantującymi zachowanie 
własności przewoŜonych materiałów. 

Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 

Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić samochodami samowyładowczymi 
wyposaŜonym w pokrowce brezentowe. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien 
przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.  

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 . 

Siatkę naleŜy transportować w rolkach opakowanych fabrycznie, ułoŜonych poziomo na równym 
podłoŜu i w sposób zabezpieczający przed mechanicznymi uszkodzeniami.  

Materiał (urobek po sfrezowaniu) moŜe być przewoŜony dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez InŜyniera. 

 

UŜyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być, jak określono w 
specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez InŜyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

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

5.2 Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej lub 
wskazane przez InŜyniera.  

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozebrać poprzez mechaniczne lub 
ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltobetonowej naleŜy oznaczyć i 
naciąć piłą do asfaltu, w ten sposób, aby podczas rozbiórki nie uszkodzić nawierzchni 
przeznaczonej do pozostawienia.  

Płyty, kostki kamienne, betonowe, krawęŜniki i obrzeŜa naleŜy odkopać, wyjąć, oczyścić i ułoŜyć 
w stosy lub pryzmy na poboczu do ponownego wykorzystania. Ławy spod krawęŜników, obrzeŜy i 
ścieku wyłamać ręcznie lub mechanicznie, gruz wywieźć na wysypisko. 
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Wszelki gruz z rozbiórek nawierzchni wywozić na bieŜąco w trakcie prowadzenia robót. Zgodnie z 
ustaleniami z Inwestorem odległość wywozu materiału uzyskanego z rozbiórki przyjęto na 
odległość 20,0 km na składowisko w Gilowie. 

5.3 Przygotowanie podłoŜa 

Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa 
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót sieciowych. 

Zagęszczanie naleŜy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie naleŜy 
kontrolować wg normalnej próby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. 

Profilowanie i zagęszczanie koryta naleŜy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z odtworzeniem nawierzchni. 

Bezpośrednio po profilowaniu naleŜy przystąpić do zagęszczenia podłoŜa. Wilgotność gruntu przy 
zagęszczaniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20 %. 

5.4 Wykonanie warstwy z piasku średnioziarnistego 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować warstwami co 20 cm do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-04481.  
Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z PN-B-
04481. JeŜeli piasek został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. JeŜeli wilgotność piasku jest niŜsza od optymalnej, piasek powinien być zwilŜony 
wodą i równomiernie wymieszany.  
 

5.5 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

5.5.1 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Wytwarzać ją w mieszarkach stacjonarnych zapewniających otrzymanie jednorodnej mieszanki. Po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

5.5.2 Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

Warstwa powinna być zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. 

Zagęszczanie kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 wg 
normalnej próby Proctora PN-B-04481 (metoda II). Wilgotność kruszywa powinna być równa 
wilgotności optymalnej wg normy j.w. Wilgotność kruszywa powinna być  w przedziale od 1 % 
powyŜej wilgotności optymalnej do 2 % poniŜej wilgotności optymalnej. 

5.6 Wykonanie podbudowy z mieszanki chudego betonu 
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5.6.1 Właściwości chudego betonu 

 

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy:  

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 
Wytrzymałość na ściskanie po 7 
dniach, MPa 

od 3,5 do 5,5 PN-EN 206-1 

2 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach, MPa 

od 6,0 do 9,0 PN-EN 206-1 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niŜ: 9 PN-EN 206-1 

4 
Mrozoodporność, zmniejszenie 
wytrzymałości, %, nie więcej niŜ: 

20 PN-EN 206-1 

 

5.6.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

 

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej naleŜy 
wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 

Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S-
96013:1997 . 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w 
sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

5.6.3 Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niŜsza 
niŜ 5oC i wyŜsza niŜ 250 C oraz gdy podłoŜe jest zamarznięte.  

 

Układanie podbudowy z chudego betonu naleŜy wykonywać układarkami mechanicznymi, 
poruszającymi się po prowadnicach. 

Dopuszcza się rozściełanie mieszanki spycharkami i równiarkami, jak równieŜ ręczne układanie 
mieszanki przy wykonywaniu małych robót. 

Natychmiast po rozłoŜeniu i wyprofilowaniu mieszanki naleŜy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 
wygląd. 

Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości do 20 cm, po 
zagęszczeniu. 

Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niŜ 0,98 
maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 
1988 [9]. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 



Specyfikacje techniczne dla zadania: „Budowa wodociągu DzierŜoniów- Piława Górna” wchodzącego w zakres 
przedsięwzięcia pn.; „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego- 
etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności 
 

 

  86 

 

Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 

Bezpośrednio po zagęszczeniu podbudowy naleŜy świeŜy beton zabezpieczyć przed wyparowaniem 
wody przez pokrycie jej powierzchni preparatami powłokowymi, foliami z tworzyw sztucznych, 
włókniną lub warstwą piasku naturalnego. W przypadku pielęgnacji podbudowy warstwą grubej 
włókniny lub wilgotnego piasku naleŜy utrzymywać je w stanie wilgotnym w czasie od 7 do 10 dni. 

5.6.4 Nacinanie szczelin 

W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość 
około 1/3 jej grubości. 

Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te naleŜy 
wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne 
płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niŜ od 1,5 do 1,0. 

 

5.7 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

5.7.1 Wymagania wobec betonu asfaltowego 

Beton asfaltowy na warstwę wiąŜącą i ścieralną naleŜy wykonywać we właściwych warunkach 
atmosferycznych: temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od +5o C a w trakcie 
wykonywanych robót +10oC. Nie dopuszcza się wykonywania robót podczas opadów 
atmosferycznych i silnych wiatrów. 

Co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany wykonać kontrolną 
produkcję w obecności InŜyniera słuŜącą do oceny utrzymania właściwego reŜimu produkcji. 
Próbka pobrana z kontrolnej produkcji słuŜy do kontroli składu produkowanej mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

Dopuszczalne odchyłki zawartości składników MMA w pojedynczej próbce względem składu 
zaprojektowanego, oznaczonych metodą ekstrakcji lub równowaŜną wynoszą: 

 

Lp. Składniki MMA 
Dopuszczalne odchylenia 

w % 

1 
Ziarna pozostające na sitach 

o oczkach powyŜej 2mm 
± 4,0 

2 
Ziarna pozostające na sitach 

o oczkach 0,075-2mm 
±2,0 

3 
Ziarna przechodzące przez  
sito o oczkach 0,075 mm ± 1,5 

4 Asfalt ± 0,3 

 

5.7.2 Wbudowanie betonu asfaltowego 
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Beton asfaltowy naleŜy wbudowywać układarką mechaniczną na czystym, suchym i 
przygotowanym zgodnie z wymaganiami normowymi podłoŜu. PodłoŜe przed wykonaniem 
warstwy powinno być oczyszczone i skropione emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 . 

Temperatura wyprodukowanego betonu asfaltowego powinna wynosić od 135oC-165oC (50/70) od 
140ºC-170ºC( 35/50) , a początkowa temperatura w czasie zagęszczania nie powinna być niŜsza od 
125oC (50/70) i 130ºC (35/50). 

Równość i grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana z taką częstotliwością aby 
zapewnić wykonanie warstwy zgodnie z wymaganiami. 

Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez postoju. 

 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się w taki sposób aby wykonywana warstwa uzyskała 
,określone właściwości, w szczególności : 

 

Wymagania 

Lp. Cechy nawierzchni warstwa 
wiąŜąca 

warstwa 
ścieralna 

podbudowa 

1 Uziarnienie mieszanki mm 0/16 0/12,8 0/25 

2 
Stabilność wg Marshalla w 
temp. 60º C, kN 

≥ 11,0 ≥ 10,0 ≥ 11,0 

3 
Odkształcenie wg Marshalla w 
temp. 60º, mm 

2,0-4,0 2,5-4,5 1,5-3,0 

4 
Wolna przestrzeń w próbkach 
Marshalla, %, v/v 

4,5-8,0 2,0-4,0 5,0-10,0 

5 
Wypełnienie wolnej przestrzeni 
w próbkach Marshalla, % 

≤ 75 78-86 ≤ 72,0 

6 Wskaźnik zagęszczenia % ≥ 98 ≥ 98 ≥ 98 

7 Wolna przestrzeń w warstwie % 4,5-8,0 % 2,0-4,0 4,5-9,0 

8 
Maksymalna dopuszczalna 

nierówność dla warstwy 
9mm 6mm  

9 
Tolerancja spadku poprzecznego 

W stosunku do projektu 
±0,5 % ±0,5 % ±0,5 % 

10 
Dopuszczalne odchylenie 
grubości warstwy w stosunku do 
wymaganej wartości 

±10 % ±10 % ±10 % 

11 Wygląd warstwy jednolity jednolity jednolity 
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12 
Złącza (wykonane w linii 
prostej, równoległe lub 
prostopadle do osi) 

ściśle związane, 
jednorodne 

ściśle związane, 

jednorodne 

ściśle 
związane, 
jednorodne 

5.7.3 Frezowanie nawierzchni bitumicznej 

Nawierzchnia powinna być sfrezowana do głębokości  od 5 do 11 cm, z dostosowaniem się do 
istniejących spadków poprzecznych i podłuŜnych. 

Po wykonaniu frezowania naleŜy oczyścić nawierzchnię przy uŜyciu zamiatarek mechanicznych do 
oczyszczania nawierzchni w terenach zabudowanych. 

5.7.4 Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznych geosiatką  

Przygotowanie podłoŜa: 

Oczyścić powierzchnię i usunąć wszelkie luźne części. W przypadku uprzedniego frezowania 
nawierzchni i powstałych w skutek tego rowków podłuŜnych, naleŜy geosiatkę układać na cienkiej 
bitumicznej warstwie wyrównującej. Lokalne ubytki w podłoŜu lub szczeliny o rozwartości 
powyŜej 4mm muszą być wypełnione lub naprawione odpowiednimi masami naprawczymi. Tak 
przygotowane podłoŜe naleŜy skropić lepiszczem asfaltowym na gorąco w ilości od 0,15 kg/m2 do 
0,3 kg/m2.  

UłoŜenie siatki: 

Układanie geosiatek naleŜy rozpocząć zaraz po skropieniu asfaltem. 

Siatkę naleŜy wbudować bezpośrednio pod warstwę ścieralną. Warstwa bitumiczna pokrywająca 
siatkę powinna być układana mechanicznie z zachowaniem grubości 50mm po zagęszczeniu. 

Siatkę moŜna rozkładać zarówno ręcznie jak i maszynowo.  

Warstwę siatki z włókien szklanych naleŜy rozkładać pasami o szerokości 0,95m na połączeniu 
starego dywanika asfaltowego z nowym. W tym przypadku strefa zakotwienia siatki powinna 
wynosić po 50cm po obu stronach.  

Siatka zabezpieczona jest od spodu folią ochronną, którą naleŜy usunąć podczas procesu 
rozkładania. W przypadku aplikacji ręcznej warstwę folii naleŜy stopić palnikiem ręcznym. W 
przypadku rozkładania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki zabudowane  w 
urządzeniu rozkładającym. Siatkę naleŜy układać „na zakład” o szerokości min. 10cm. Dotyczy to 
zarówno połączeń podłuŜnych jak i poprzecznych.  

W przypadku łączenia pasów geosiatki poliestrowej szerokość porzecznego zakładu, w kierunku 
rozkładania geosiadki musi wynosić min. 0,15 m, a w kierunku podłuŜnym min. 0,25 m. Dolna 
warstwa zakładu skrapiana jest dodatkowo lepiszczem w ilości 0,3 kg/m2  

Docinanie siatki na Ŝądany wymiar zarówno w kierunku podłuŜnym i poprzecznym moŜe się 
odbywać przy wykorzystaniu przyrządów ręcznych lub z wykorzystaniem mechanicznych urządzeń 
tnących. 

5.8 Wykonanie nawierzchni z mieszanki asfaltu Ŝwirowo - piaskowego 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca dostarczy 
InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera do 
wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 
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Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz   orientacyjne zawartości 
asfaltu  

 

Lp. 

 

Wymiar oczek sit # w mm 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 
mieszanki mineralnej do warstwy  ścieralnej z 

asfaltu Ŝwirowo- piaskowego 

  od do 

1 

Przechodzi przez:         4,0 

                        2,0 

                          0,85 

                          0,42 

                         0,30 

                         0,18 

                          0,15 

                           0,075 

 

80 

55 

35 

26 

15 

12 

5 

100 

100 

100 

75 

65 

50 

45 

20 

2 
Orientacyjna zawartość asfaltu, w 
MMA % m/m 

od 6,0 do 7,5 

 
W przypadku niedostatecznej przyczepności asfaltu do kruszywa, zaleca się zastosowanie środka 
adhezyjnego w ilości od 0,3 do 0,5 % m/m. 

Skład mieszanki asfaltu Ŝwirowo-piaskowego powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
sporządzonych wg metody Marshalla, które powinny spełniać wymagania:  

 

 

Lp. Wyszczególnienie Wymagania 

1 
Stabilność próbek wg metody Marshalla 
w temperaturze 600C, zagęszczonych 2x50 uderzeń 
ubijaka, kN 

≥ 5,5 

2 Odkształcenie próbek jw., mm od 2 do 5 

3 Wolna przestrzeń w próbkach jw. , % v/v od 2 do 4 

4 

Grubość warstwy, cm 

Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %,  

od 2,5 do 4,0 

od 2 do 6 

≥ 98 

 

Mieszankę asfaltu Ŝwirowo-piaskowego naleŜy produkować w wytwórni mieszanek mineralno-
asfaltowych zgodnie z zasadami jak dla betonu asfaltowego. 
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Temperatura wyprodukowanej mieszanki asfaltu Ŝwirowo-piaskowego powinna wynosić: 

- z asfaltu 35/50 od 140 do 165oC. 

Warstwa nawierzchni z mieszanki asfaltu piaskowego moŜe być układana gdy temperatura 
otoczenia jest nie niŜsza od +10o C. Nie dopuszcza się układania mieszanki asfaltu piaskowego na 
wilgotnym i oblodzonym podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 
m/s). 

Mieszanka asfaltu piaskowego powinna być układana mechanicznie w sposób ciągły i jeśli 
moŜliwe, całą szerokością. 

Mieszankę rozkłada się na podłoŜu suchym, nieoblodzonym, dokładnie oczyszczonym z wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczeń i skropionym emulsją asfaltową szybkorozpadową. 

UłoŜona warstwa z mieszanki asfaltu Ŝwirowo- piaskowego powinna być zagęszczana lekkimi 
walcami stalowymi gładkimi lub ogumionymi. Wskaźnik zagęszczenia ułoŜonej warstwy powinien 
być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy j.w. 

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.  

Za zgodą InŜyniera, nawierzchnię moŜna oddać do ruchu, gdy temperatura wykonanej warstwy 
zrówna się z temperaturą otoczenia. 

5.9 Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Na podsypkę naleŜy stosować warstwę odsiewek kamiennych frakcji 0-7 mm. 

Odsiewki rozściełane są na podbudowie i wyrównywane poprzez ściągnięcie łatą w celu uzyskania 
odpowiednich spadków. Warstwa podłoŜa po ściągnięciu łatą powinna mieć grubość około 3-5cm i 
pozostać niezagęszczona aŜ do ułoŜenia kostki.  

Kostkę układa się na podsypce  w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 
mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułoŜonej nawierzchni jezdni i chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 

Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Jezdnia i chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji i moŜe być 
zaraz oddana do uŜytkowania. 

 

5.10 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 

Po wykonaniu podbudowy naleŜy kostkę układać na podsypce z odsiewek kamiennych frakcji 



Specyfikacje techniczne dla zadania: „Budowa wodociągu DzierŜoniów- Piława Górna” wchodzącego w zakres 
przedsięwzięcia pn.; „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego- 
etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności 
 

 

  91 

 

0/7mm. Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

Kostkę na podsypce przy wypełnieniu spoin piaskiem naleŜy ubijać trzykrotnie. 

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin 
materiałem z podsypki. ObniŜenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 
do 2,0cm. 

UłoŜoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku o uziarnieniu 0/2 mm, polewa 
wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię 
oczyścić szczotkami, aby kaŜda kostka była widoczna, po czym naleŜy przystąpić do ubijania. 
Drugie ubicie naleŜy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. 

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju 
poprzecznego i podłuŜnego jezdni. 

Odtworzoną nawierzchnię naleŜy pielęgnować posypując piaskiem i uzupełniać brakujące spoiny 
tak długo, aŜ nastąpi pełna stabilizacja. 

 

5.11 Odtworzenie nawierzchni gruntowej utwardzonej 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.  

Mieszankę kruszywa łamanego 0/63 naleŜy rozścielić i wyrównać przy uŜyciu równiarki. 
Wyrównaną i wyprofilowaną nawierzchnię naleŜy zagęścić przy wilgotności optymalnej.  

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

Zagęszczanie naleŜy uznać za dostateczne, gdy nie występują ślady po przejeździe sprzętu 
zagęszczającego. 

 

5.12 Odtworzenie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 
Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłuŜnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niŜ 0,97 
według normalnej metody Proctora. 

Podbudowa nawierzchni chodnika powinna być wykonana z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 

Nawierzchnię chodnika z płytek betonowych naleŜy odbudować zgodnie z ich stanem przed 
wykonaniem wykopu, z zachowaniem równej powierzchni i wymaganych spadków. 

Płytki betonowe naleŜy układać na podsypce z piasku średnio- lub gruboziarnistego. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm.  

Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Spoiny i szczeliny naleŜy 
zamulić piaskiem. 

5.13 Odtworzenie krawęŜników, obrzeŜy i ścieku betonowego 
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KrawęŜniki i obrzeŜa naleŜy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej w proporcji 1:3, gr. 3 cm 
i ławie betonowej z betonu cementowego C12/15 oraz C 8/10 z oporem. Ławy betonowe wykonać 
naleŜy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. 
Część ławy stanowiącej opór wykonać naleŜy po ustawieniu krawęŜnika. Ławy naleŜy pielęgnować 
przez polewanie wodą. Spoiny wypełniać zaprawą cementowo-piaskową. 

Ustawienie ścieku betonowego  powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 5 cm i ławie z betonu cementowego C12/15.  

5.14 Odtworzenie rowów i poboczy 

Po wykonaniu robót ziemnych naleŜy przeprowadzić plantowanie dna i skarp rowu z ostatecznym 
wyprofilowaniem.  

Następnie naleŜy wykonać humusowanie powierzchni skarp rowów z obsianiem ich trawą, przy 
grubości warstwy humusu 10cm. 

Nawierzchnię zniszczonych podczas wykopów poboczy ziemnych, naleŜy odtworzyć poprzez 
profilowanie do wymaganego spadku poprzecznego za pomocą równiarek, oraz zagęszczenie 
gruntu o optymalnej wilgotności za pomocą walców. Zagęszczanie gruntu naleŜy prowadzić od 
krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Zagęszczona powierzchnia powinna być 
równa, posiadać jednakowy spadek poprzeczny zgodny ze spadkiem załoŜonym. 

5.15 Odtworzenie terenów zielonych 

Nawierzchnię zniszczonych podczas wykopów terenów zielonych, naleŜy odtworzyć poprzez 
wykonanie warstwy humusu o gr. 10cm wraz z obsianiem trawą. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

 

6.1 Kontrola jako ści materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i ST oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inwestora. 

6.2 Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inwestora. Kontroli jakości podlega wykonanie : 

6.2.1 Roboty rozbiórkowe 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 

6.2.2 PodłoŜe  

Równość wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa naleŜy mierzyć łatą dł. 4 m zgodnie z normą 
BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 2cm. 
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Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć łatą i poziomnicą. Odchyłki spadków od przewidzianych w 
Projektem powinny się mieścić w granicach ± 0,5%. Głębokość koryta i rzędne dna nie powinny 
się róŜnić od projektowanych o +1cm i –2cm.  

Wszystkie powierzchnie róŜniące się od wymaganych powinny być naprawione przez spulchnienie 
do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 

 

6.2.3 Warstwa z piasku średnioziarnistego 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów.  

Zagęszczanie naleŜy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch punktach wybranych 
losowo na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ w jednym punkcie na 600 m2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją ± 2 %. 

Wilgotność kruszywa naleŜy badać wg PN-EN 1097-5 przynajmniej dwukrotnie na kaŜdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 600 m2 warstwy. 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co najmniej w 
trzech wybranych punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 400 m 2 

warstwy. 

6.2.4 Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa łamanego 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów.  

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymogami. Próbki naleŜy pobierać w sposób 
losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki powinny być na bieŜąco 
przekazywane InŜynierowi. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10%, -20%. 

Wilgotność naleŜy określać wg PN-B-06714-17. 

Zagęszczanie kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 wg 
normalnej próby Proctora . 

6.2.5 Podbudowa chudego betonu 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,  kruszywa oraz w 
przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 

Badania w czasie budowy polegają na bieŜącym sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z 
wymaganiami podanymi w PN-S-96013.  

Badania w czasie robot polegają na sprawdzeniu : 
− zagęszczenia podłoŜa  
− wilgotności kruszywa i mieszanki chudego betonu 
− uziarnienia kruszywa 
− zagęszczenia chudej mieszanki betonowej (2 razy na dziennej działce roboczej lub 6000 m2 

podbudowy) 
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− wytrzymałości na ściskanie (6 próbek z dziennej działki roboczej lub 6000 m2 podbudowy) 
− grubości podbudowy 

Wskaźnik zagęszczenia chudej mieszanki betonowej w podbudowie powinien być nie mniejszy niŜ 
98% maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego. 

6.2.6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

6.2.6.1 Badania w czasie produkcji i wykonywania robót 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie badań: materiałowych, składu mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz parametrów temperaturowych produkcji zgodnie z zakresem i częstotliwością 
określoną w normie na nawierzchnie asfaltowe, gwarantujących właściwą jakość i jednorodność 
wbudowanego materiału. 

Wygląd wbudowanej warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.2.6.2 Badania wykonanej warstwy wiąŜącej i ścieralnej 

Po zakończeniu robót naleŜy wykonać badania potwierdzające zgodność wykonanej warstwy z 
dokumentacją i normami. 

Zakres badań obejmuje : 

 

Lp. Badana cecha Częstotliwość badań 

1 Zagęszczanie warstwy 
2 próbki z kaŜdego układanego pasa 

o powierzchni do 3000m2 

2 Wolna przestrzeń w warstwie 
2 próbki z kaŜdego układanego pasa 

o powierzchni do 3000m2 

3 Grubość warstwy 
2 próbki z kaŜdego układanego pasa 

o powierzchni do 3000m2 

4 Równość podłuŜna kaŜdy pas ruchu planografem 

5 Równość poprzeczna nie rzadziej niŜ co 5 m 

6 Spadki poprzeczne 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

7 Wygląd warstwy cała powierzchnia 

 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektowaną z tolerancją ±10 %. 

6.2.6.3 Frezowanie nawierzchni bitumicznej 
� dopuszczalne nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z 

BN-68/8931-04 powinny wynosić nie więcej niŜ 6 mm 
� szerokość frezowania z dokładnością ± 5 cm 
� głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w Dokumentacji 

Projektowej z dokładnością ± 5 mm 
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6.2.6.4 Geosiatka 

Kontrola jakości Robót polega na : 
� sprawdzeniu zuŜycia emulsji asfaltowej i jednorodności skropienia 
� sprawdzeniu prawidłowości usunięcia folii ochronnej na całej powierzchni 
� wizualnej ocenie przylegania siatki do podłoŜa przed ułoŜeniem na niej warstwy bitumicznej 

6.2.7 Nawierzchnia z asfaltu Ŝwirowo-piaskowego 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki asfaltu Ŝwirowo-piaskowego i przedstawić wyniki 
tych badań InŜynierowi do akceptacji. 

Dopuszczalne odchyłki zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej w pojedynczej 
próbce względem składu zaprojektowanego, oznaczonych metodą ekstrakcji lub równowaŜną 
wynoszą: 

Wymagania dla ułoŜonej warstwy ścieralnej z asfaltu Ŝwirowo-piaskowego: 

• Nierówność warstwy nawierzchni nie moŜe przekraczać 9mm. 

• Spadki poprzeczne warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  
± 0,5 %. 

• Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  ±10 %. 

Skład masy winien być zgodny z recepturą laboratoryjną z tolerancją : 
− ziarna frakcji powyŜej 2mm  ± 5 % m/m, 
− ziarna frakcji od 0,075 do 2mm  ± 5 % m/m, 
− ziarna frakcji poniŜej 0,075mm  ± 2 % m/m, 
− asfalt     ± 0,5 % m/m. 
 
Wygląd warstwy  powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych. 
 

6.2.8 Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej 

Sprawdzeniu prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polegają:  
� pomierzenie szerokości spoin, 
� sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania) 
� sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
� sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
� sprawdzenie cech geometrycznych jezdni  

6.2.9 Nawierzchnia  z płytek chodnikowych betonowych 

Kontroli podlegają : 
� spadek poprzeczny i podłuŜny 
� grubość podsypki, tolerancja ± 1 cm 
� sprawdzenie równoległości i wypełnienia spoin, 
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6.2.10 Sprawdzenie krawęŜników i obrzeŜy 

Kontroli podlegają: 

� wykonanie koryta, ław, ustawienie krawęŜników, obrzeŜy i wypełnienie spoin 

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót związanych z 
odtworzeniem robót. 

6.2.11 Humus 

Kontroli podlega ułoŜenie warstwy humusu (równości i grubości) 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest : 

Roboty rozbiórkowe : 

m2: rozebranej nawierzchni  

m2: rozebranej podbudowy 

m: rozebrania krawęŜników, obrzeŜy i ścieku wraz z ławami 

Odtworzenie nawierzchni: 

m2: profilowania i zagęszczania podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne  

m2: wykonania warstwy z piasku 

m2: wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 

m2: wykonania podbudowy z chudego betonu  

m2: odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników 

m2: sfrezowanej i odtworzonej nawierzchni bitumicznej 

m2 : ułoŜonej geosiatki 

m2: odtworzenia terenów zielonych- wykonania humusowania z obsianiem trawą 

m : ustawienia krawęŜników wraz z ławami z betonu  

m : ustawienia obrzeŜy wraz z ławami z betonu  

m : ustawienia ścieku wraz z ławami z betonu  

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

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST-00.00. „ Wymagania ogólne”. Odbioru 
robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót 



Specyfikacje techniczne dla zadania: „Budowa wodociągu DzierŜoniów- Piława Górna” wchodzącego w zakres 
przedsięwzięcia pn.; „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierŜoniowskiego- 
etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności 
 

 

  97 

 

Budowlano – MontaŜowych. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi podlega wykonanie: podłoŜa, warstwy z piasku, podbudowy, podsypki, nawierzchni 
dróg, chodników, krawęŜników, obrzeŜy i ścieku. 

Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać InŜynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie 
powodować przestoju w realizacji robót. 

Przy odbiorze nawierzchni sprawdzeniu podlega : 
� zgodność z dokumentacją techniczną 
� rodzaj zastosowanych materiałów,  
� prawidłowość zastosowanych materiałów, 
� prawidłowość wykonania elementów dróg. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena 1 m2  rozebrania nawierzchni obejmuje : 
− rozebranie nawierzchni z wyodrębnieniem wg rodzaju nawierzchni zgodnie z pkt 5.2 niniejszej 

ST 
− wywóz gruzu z terenu budowy wraz z kosztami składowania 
− oczyszczenie i przetransportowanie kostki i płytek na odkład tymczasowy  

 

Cena 1 m2  rozebranej podbudowy obejmuje : 
− rozebranie podbudowy z kruszyw  z  przesortowaniem i przemieszczeniem materiału na odkład  
− rozebranie kostki kamiennej z przemieszczeniem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane 

przez Inwestora 

Cena 1 mb rozebrania krawęŜników, obrzeŜy i ścieku  obejmuje : 
− odkopanie krawęŜników, obrzeŜy i ścieku wraz z wyjęciem z oczyszczeniem i pozostawieniem 

na odkładzie do ponownego wbudowania 
− zerwanie podsypki  

− wywóz gruzu  (gruz betonowy z rozebranych ław) z terenu budowy wraz z kosztami 
składowania 

Cena 1 m2  zdjęcia warstwy humusu obejmuje : 
− zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej z przemieszczeniem urobku na odkład 

tymczasowy 

Cena 1 m2  wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni 
obejmuje: 
− wyrównanie do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoŜa gruntowego 
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Cena 1 m2  wykonania warstwy z piasku obejmuje : 
− rozłoŜenie kruszywa 
− profilowanie i zagęszczanie warstw  

Cena 1 m2  wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego obejmuje : 
− rozłoŜenie kruszywa 
− profilowanie i zagęszczanie warstw  

Cena 1 m2  wykonania podbudowy z chudego betonu obejmuje : 
− wyprodukowanie mieszanki 
− transport na miejsce wbudowania 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki 
− nacinanie szczelin pozornych 
− pielęgnacja wykonanej podbudowy 

Cena 1 m2  odtworzenia nawierzchni bitumicznych obejmuje : 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania 
− skropienie międzywarstwowe, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Cena 1 m2  sfrezowanej i odtworzonej warstwy ścieralnej bitumicznej obejmuje: 
− oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń 
− frezowanie nawierzchni bitumicznej 
− wywóz materiału z rozbiórki do wytwórni mas bitumicznych 
− odtworzenie warstwy ścieralnej z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem podbudowy  
− ułoŜenie geosiatki  

 

Cena 1 m2  odbudowy  nawierzchni z kostek i płytek obejmuje : 
− wykonanie podsypki  
− ułoŜenie nawierzchni z kostek i płyt z odzysku miejscowego 
− wypełnienie szczelin 

Cena 1 mb odtworzenia krawęŜników, obrzeŜy lub ścieku obejmuje : 
− wszystkie roboty wyszczególnione w pkt 5.13 oraz 6 niniejszych ST tj. 
− przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych 
− rozłoŜenie i ubicie mieszanki betonowej 
− rozebranie deskowania 
− pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą 
− przygotowanie i rozłoŜenie podsypki cementowo- piaskowej 
− ustawienie i wyregulowanie krawęŜników, obrzeŜy lub ścieku 
− wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową 

Cena 1 m2  odtworzenia terenów zielonych obejmuje : 
− rozścielenie ziemi urodzajnej 
− obsianie trawą + pielęgnacja 

Cena 1 m2  odbudowy poboczy gruntowych obejmuje : 
− wyrównanie terenu z ostatecznym wyprofilowaniem i zagęszczeniem terenu poboczy 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-EN 12591:2004  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

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

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie próbek gruntu 

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

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

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczanie składu 
ziarnowego- Metoda przesiewania 

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu  

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

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

PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

Obcych. 

PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Analiza chemiczna 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  
PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1: Beton asfaltowy 

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw-Część 6: 
oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą  

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z ŜuŜla 
wielkopiecowego kawałkowego 

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

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

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

 

10.2 Inne dokumenty 

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM - 1999. 

Zalecenia producenta siatki dotyczące technologii wbudowania. 

Karty informacji technicznej siatki. Aprobata IBDiM. 

 


