
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
 

związane z zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnica 

Mała- osiedle Rola Adamczykowa” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 
mgr inż. Kinga Grześkiewicz 

 

 
październik, 2017r. 

 

 

 

 



 2 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZA (OST) 

Kod CPV: 45000000-7 
 

Spis treści 

 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  (OST) 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacji przedsięwzięcia 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót 

1.5.Definicje i skróty 

      2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

2.2. Teren budowy 

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

2.6. Ochrona przeciw pożarowa 

2.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 

2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

2.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdu 

2.10. Ochrona i utrzymanie pojazdu 

2.11.Dokumenty budowy 

2.12.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

      3. Zarządzający realizacją umowy 

      4. Materiały i urządzenia 

 4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

 4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

 4.3. Atesty materiałów i urządzeń 

 4.4. Materiały nie odpowiadający wymaganiom umowy 

 4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

 4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

      5. Sprzęt 

      6. Transport 

 6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

      7. Kontrola jakości robót 

 7.1. Zasady kontroli jakości robót 

 7.2. Pobieranie próbek 

 7.3. Badania i pomiary 

 7.4. Raporty z badań 

 7.5. Badania prowadzone przez Inspektora 

 7.6. Certyfikaty i deklaracje 

      8. Obmiary robót 

 8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 8.2. Zasady określania ilości robót i wyrobów (materiałów) budowlanych 

 8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 



 3 

 8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

      9. Odbiory robót  

 9.1. Rodzaje odbiorów robót 

 9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 9.3. Odbiór częściowy 

 9.4. Odbiór ostateczny robót 

 9.5. Odbiór robót z wadami trwałymi 

      10. Podstawy płatności 

 10.1. Ustalenia ogólne 

 10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

      11. Przepisy związane 

   

 

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

001 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – kod CPV 45111200-0   

002 Roboty ziemne – sieć kanalizacyjna - kod CPV 45111200-0   

003 Kanalizacji sanitarna – roboty montażowe – kod CPV 45232400-6   

004 Roboty wykończeniowe  

Odbudowa nawierzchni – kod CPV 45233226-9  

Rozłożenie humusu – kod CPV 45112300-8 

 



 4 

 

OGÓLNA SPECYFIKACJI TECHNICZNA (ST) 
 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest inwestycja pod nazwą: 

 

 „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Lipnica Mała- osiedle Rola 

Adamczykowa” 

 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Lipnica Mała gm. Jabłonka woj. 

małopolskie. 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 

1) Zamawiający:    Gmina Jabłonka 

ul. 3 go Maja 1 

34-480 Jabłonka 

 

2) Instytucja finansująca inwestycję: Gmina Jabłonka 

ul. 3 go Maja 1 

34-480 Jabłonka 

  

            

 

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

w Nowym Targu 

 

4) Wykonawca:        po rozstrzygnięciu przetargu 

     Zarządzający realizacją umowy (ZRU):       Urząd Gminy Jabłonka 

     Przyszły użytkownik:          Zakład Usług Komunalnych w Jabłonce 

 

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia: 

 

W ramach inwestycji wykonane zostaną : 

 

Kolektor sanitarny  PCW  Ø 200 mm – 0,66 km 

Przykanaliki – 0,23 km  

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę  

      do realizacji robót. 

 

 1.4.1.Spis projektów wykonawczych: 

          „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnica Mała- osiedle Rola 

Adamczykowa” 

 

 1.4.2.Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 
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001 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

002 Roboty ziemne 

003 Kanalizacji sanitarna – roboty montażowe 

004 Roboty wykończeniowe 

 

      1.4.3.Zgodność robót z dokumentacją techniczną: 

 

        Wszystkie tomy dokumentacji Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego jako załącznik  do 

Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszają 

postanowień polskich norm, a są uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz 

są udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez 

nadzór inwestorski.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych w 

tym również rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  W 

przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Wykonawcy stanowią całość. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową i SST.  

 

 

1.5.  Definicje i skróty 

 

Ilekroć w OST jest mowa o : 

1.5.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.5.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 

dach. 

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 

albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkaniowego i 

lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku. 

1.5.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową. 
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1.5.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

a) kultu religijnego, jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzania rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.5.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

1.5.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu z godnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane w raz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 

1.5.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego.  

1.5.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę w raz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

1.5.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

1.5.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopalin ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
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1.5.17. aprobacie technicznej – falezy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,  stosownie do ich właściwości 

określonych w rozdziale 8.  

1.5.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu w budowania, w montowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, w prowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową.  

1.5.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (DZ. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm. ). 

1.5.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.5.22. opłacie należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.5.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.5.24 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ z 

godnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.5.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.5.28. materiałach  - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, z godnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.5.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.5.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 
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1.5.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

1.5.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą 

do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

1.5.34. ustaleniach technicznych  - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.5.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (DZ. Urz. L 340 z 16.12.2002. r. , z późn. zm.). 

1.5.36. inspektorze nadzoru inspektorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielnie funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających , 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu. 

1.5.37. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawce 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.5.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

1.5.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)” , z godnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji.  

1.5.40. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

1.5.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót podstawowych.  

1.5.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest system klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 

 oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosownie kodów CPV do określenia przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych państw Członkowskich UE stało się 

obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004 r. 

1.5.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
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upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym 

w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach). 

 

Najważniejsze  skróty: 

ST – Specyfikacja techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 

 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

 

2.1.Ogólne zasady wykonania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeni robot zgodnie z umową i ścisłe przestrzegani 

harmonogramu robot oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych  oraz poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi,  a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

 

 

2.2.Teren budowy 

 

 Teren objęty wnioskiem należy do miejscowości Jabłonka, administracyjnie przynależy do 

Gminy Jabłonka  i województwa małopolskiego. Obszar objęty niniejszym projektem jest 

zróżnicowany pod względem wysokościowym. Jest to teren rzadko zabudowany zabudową o 

charakterze zagrodowym, z drogami dojazdowymi oraz uzbrojeniem.  

Gospodarstwa na obszarze objęty opracowaniem zaopatrzone są w wodę z wodociągu 

gminnego. Na terenie objętym opracowaniem istnieje podziemna sieć telekomunikacyjna i 

elektryczna, a także telefoniczna i elektryczna słupowa. Teren  objęty projektem nie posiada systemu 

odprowadzania ścieków sanitarnych, ścieki z gospodarstw domowych odprowadzane są do dołów 

gnilnych (szamb). Trasa wszystkich istniejących na terenie sieci została uwidoczniona na planach 

sytuacyjnych. 

 Dojazd do domów zapewniony jest poprzez system dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej 

lub tłuczniowej. 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót.  

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

 

 

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 

budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 

warunki prowadzenia robót.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy wg planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel wykonywał pracę w warunkach 

bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania sanitarne.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

 

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i wliczony jest w cenę 

umowną. 

 

 

2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy o ochronie 

środowiska. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  
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dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

2. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

3. możliwością powstania pożaru.  

 

2.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Wyroby i materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

 

2.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

 

 

 

2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie występujące w 

Dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 

telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również 

znaleziska archeologiczne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora, a 
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dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które są 

właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwą czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora 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 i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

 

2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inspektora. 

 

2.10. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wyroby budowlane i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

 

 

2.11. Dokumenty budowy 

 

2.11.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika, i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
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- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- ilość materiałów, elementów, urządzeń itp. uzyskanych z rozbiórki oraz ilość 

wbudowanych na budowie i przekazanych Zamawiającemu, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do celem zajęcia stanowiska i podjęcia decyzji. Decyzje Inspektora wpisane do 

dziennika budowy  

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia do realizacji.. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska i podjęcia 

stosownej decyzji, ponieważ Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy. 

 
 

2.11.2 Książka obmiarów 

 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów wraz z ilościami materiałów, elementów, 

urządzeń itp. uzyskanych z rozbiórki oraz wbudowanych na budowie lub przekazanych 

Zamawiającemu 

 

 

2.11.3 Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów budowlanych, 

orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót i winne być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

 

2.11.4. Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (13) następujące 

dokumenty: 
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a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokóły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

 2.11.5.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 Inspektora i do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 

2.12. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 

2.12.1 Informacje ogólne 

 W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

- rysunki robocze 

- aktualizacja harmonogramu robót 

- dokumentacja powykonawcza  

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia. 

Przedkładane dane winne być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

2.12.2. Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 

rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 

ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikającą z 

ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia 

terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 

mogą być łatwa reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy 

kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie 

tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczenie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
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czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów  w odniesieniu do projektu 

Wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, 

lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w 

nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zastały sprawdzone pod względem 

wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 

uzasadnionych przepadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 

autorski. 

 

2.12.3. Aktualizacja harmonogramu robót 

 Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym 

w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca we 

wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót zgodnie z 

wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 

wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.12.4. Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 

raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 

zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. Dokumentacja 

powykonawcza musi zawierać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą opracowaną na 

aktualnym planie sytuacyjno – wysokościowym i zaklauzulowaną przez odpowiedni urząd. 

 

2.12.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze (1 oryginał+2 kopie 

potwierdzone za zgodność) kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla 

każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu 

tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 

uwzględnione w koszcie dostarczania urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dokumentacją powykonawczą. 

Każda instrukcja powinna zawierać m. in. Następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 
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12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostrożności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 

zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania 

dobrego stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną  częstotliwością 

smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i  

oświetleniowych 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzeń, układów sterujących, akcesoriów i 

elementów dodatkowych. 

 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

 

 Zarządzający realizacją umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od  

zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 

imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnień i obowiązków. 

Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 

4. MATERIAŁU I URZĄDZENIA 

 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

(urządzeń) przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badań jakości, do 

zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobów (materiałów) budowlanych z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie wyroby budowlane z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

wyrobów budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą roboty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wyrobów i materiałów budowlanych z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem wyrobów budowlanych do robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały budowlane 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 Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie mógł prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów budowlanych będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

 

Wytwórnie materiałów (wyrobów) budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki wyrobów (materiałów)  mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  

Wyniki kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobu pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

wyrobów budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja wyrobów i materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń 

 

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 

zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Materiały  posiadające atesty, a urządzenia – legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 

realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku  gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wybudowania. 

 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli zarządzający realizacją umowy  pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 

niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robot wykonywanych z 

użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 

że roboty te mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiałów i urządzeń 

tymczasowo składowanych na budowie. Musi utrzymać ich jakość i własności w takim stanie jaki 

jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 

użyte. 



 18 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacja umowy, lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowa 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych  

 

 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na 7 

dni przed ich użyciem. Jeśli wymagane jest przez zarządzającego realizacją umowy badanie 

materiału lub urządzenia  Wykonawca zobowiązany jest również do przedstawienie świadectwa 

takiego badania. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 

zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

5. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

 

 

 

6. TRANSPORT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

 

6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
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dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  

 

7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

. 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów (materiałów) 

budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

wyrobów (materiałów) budowlanych oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów (materiałów) oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w PW i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 

określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych wyrobów budowlanych i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ponownie jakość wyrobów budowlanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów budowlanych 

ponosi Wykonawca. 

 

 

 

 

 

7.2. Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowo. Stosować statystyczne metody pobierania próbek opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów 

(materiałów), które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane wyroby (materiały) nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.   
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7.3. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji przez Inspektora. 

 

7.4. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobów 

budowlanych. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wyrobów budowlanych i robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt, Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności wyrobów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

7.6. Certyfikaty i deklaracje  

 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko wyroby budowlane, które posiadają: 

1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie zgodnie  z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 31 lipca 1998r. 

2. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

3. Deklarację zgodności wydaną na dokumenty odniesienia jak Polska Norma lub 

Aprobata Techniczna dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte obowiązkową certyfikacją jak w pkt. 2 i które spełniają wymagania SST. 

 

W przypadku wyrobów budowlanych, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda 

partia dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określając w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. 
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Jakiekolwiek wyroby (materiały) budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

8. OBMIARY ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST i 

Dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg poleceń Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora. 

 

 8.2. Zasady określania ilości robót i wyrobów (materiałów) budowlanych 

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST. 

 

  8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

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

przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

 

 

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem. 

 

9. ODBIORY ROBÓT  
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9.1. Rodzaje odbiorów robót  

 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.3. Odbiór częściowy  

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor. 

 

9.4. Odbiór ostateczny robót 

 

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót: zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Za datę zakończenia robót uważa się datę dokonanego odbioru ostatecznego. 

 

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dzienniki budowy i książki obmiarów, 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i 

PZJ, 

- deklaracje zgodności i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych wyrobów 

zgodnie z SST i PZJ, 

- rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót na mapie syt. - wys. 1:500 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu na mapie syt. - wys. 

1:500, 

W przypadku gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9.5. Odbiór robót z wadami trwałymi 

 

9.5.1. Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwałe muszą być usunięte przez  wykonawcę na 

jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbiorów na danym 

obiekcie. 

9.5.2. Za wady trwałe elementów, asortymentów robót uważa się wszelkiego rodzaju niezgodności z 

dokumentacją projektową w tym z SST, których nie można usunąć bez pogorszenia parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych obiektu. 

Do wad trwałych zalicza się miedzy innymi: 

- nie osiągnięcie projektowanych parametrów, stwierdzone na podstawie wyników pomiarów i badań, 

- wykonanie konstrukcji z betonu który nie uzyskał wymaganej klasy, nasiąkliwości, wodoszczelności, 

mrozoodporności,- dotyczy również zamatowanych prefabrykatów betonowych 

-występowanie różnic w przekrojach poprzecznych wykraczających poza ustalone tolerancje, 

-niezgodność wymiarów, rzędnych wysokościowych, odchylenie od osi poza ustalone tolerancje, 
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-wadliwe wykonanie połączeń elementów stalowych lub betonowych, 

-nierówności powierzchni elementów, wykraczające poza ustalone tolerancje, 

-niewłaściwy kształt krawędzi i płaszczyzn elementów lub brak ich prostoliniowości, 

9.5.3.Wady trwałe stwierdza: 

   1. Inspektor w wyniku kontroli i badań prowadzonych: 

- w wytwórniach elementów konstrukcji w tym w zakładach prefabrykacji, 

- na budowie podczas odbioru materiałów, elementów oraz robót zanikających lub ulegających zakryciu 

   2. Komisja odbioru robót po zakończeniu budowy. 

9.5.4.Wszelkie materiały i wyroby w których Inspektor wykrył wady trwałe lub niezgodność 

parametrów z dokumentacją projektową nie mogą być wbudowane w obiekt. 

9.5.5.W przypadku wykrycia przez Inspektora wad trwałych w elementach obiektu podczas ich odbioru 

oraz odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, wstrzymuje on roboty do czasu powołania 

przez inwestora Komisji. 

W skład komisji oprócz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja działa w 

obecności Inspektora i przedstawiciela wykonawcy.  

9.5.6.W przypadku stwierdzenia przez Komisję wad trwałych elementów lub asortymentów robót, 

które obniżają parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu wykonawca jest 

zobowiązany do przeprowadzenia na własny koszt robót rozbiórkowych, niezbędnych dla odtworzenia 

stanu budowy jaki miał miejsce przed rozpoczęciem nieodebranych robót i ponowne wykonanie 

zakwestionowanych elementów. 

9.5.7.Inwestor może za zgodą projektanta wyrazić zgodę na dokonanie na koszt wykonawcy robót 

adaptacyjnych, które doprowadzą obarczony wadami trwałymi element lub asortyment robót do stanu, 

w którym nie będzie on wpływał na obniżenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych 

konstrukcji obiektu. 

Nie wpływa to jednak na wartość potrąceń za wady trwałe zgodnie z pkt. 8.2 

 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

10.1. Ustalenia ogólne 

 

Zasady płatności za wykonanie robót będą określone w umowie. 

 

 

 

 

10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 

warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

11.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, ze zm.: 

Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93, poz.888 ). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 

1999r. Nr 43, poz. 430) 

3.Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735) 
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4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953) 

5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 ) 

6.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. z 

1998 r. Nr 113, poz. 728 ) 

7.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych ( Dz. U. 

z 1998 r. Nr 107, poz. 679 ) 

8.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998 r. w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 

budowlanej ( Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 637 ) 

9.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności ( Dz. 

U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53 ) 

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 

627 ) 

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 ) 

12. Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody  Dz. U. z 1991 r. Nr 114, poz. 

492 z późn. zm.) 

13. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. z 1995 r. Nr 16, 

poz. 78 z późn. zm.) 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

001 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – kod CPV 45111200-0  str. 27 

002 Roboty ziemne – sieć kanalizacyjna - kod CPV 45111200-0  str. 35 

003 Kanalizacji sanitarna – roboty montażowe – kod CPV 45232400-6  str. 45 

004 Roboty wykończeniowe str. 55 

Odbudowa nawierzchni – kod CPV 45233226-9  

Rozłożenie humusu – kod CPV 45112300-8 
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                    001 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

 

SPIS TREŚCI: 

1. Przedmiot i zakres 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

1.3. Zakres robót objętych SST 
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES 

 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w 

ramach budowy kanalizacji sanitarnej dla  miejscowości Lipnica Mała- Rola Adamczykowa woj. 

małopolskie. 

 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 

  

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegółowej specyfikacji. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

1.3.1. Roboty pomiarowe i geodezyjne 

a)  wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej  

     -   wytyczenie  sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy  

-   sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy 

    i punktów wysokościowych, 

-   uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

-   wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

-   -   zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

    oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 

b) określenie położenia obiektów 

c) inwentaryzacja rurociągów i obiektów w wykopie 

d) inwentaryzacji elementów naziemnych 

e) dokumentacja fotograficzna istniejących warunków 

 

1.3.2. Roboty rozbiórkowe 

a) rozbiórka nawierzchni dróg, obrzeży, itp. oraz ogrodzeń 

 - prace pomiarowe 

 - oznakowanie robót 

 - segregacja materiałów z rozbiórki  na materiały odpadowe i na materiały nadające się 

              do ponownego użytku  

 - wywiezienie materiałów z rozbiórki 

b) uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

 

1.3.3. Wycinka krzewów 

a) wycinka krzewów, karczowanie korzeni 

b) wywożenie karpiny i gałęzi 

c) przesadzanie krzewów nadających się do wykorzystania 

d) uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

 

1.3.4.Ściąganie humusu 

a) ściągnięcie nawierzchni humusu 

b) uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
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1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1.Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 

końcowy punkt trasy. 

1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST, pkt 2. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność prowadzonych prac z umową, 

projektem wykonawczym, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy (ZRU). 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

pkt 4. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m 

i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 

średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  pkt 5. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

3.2.1.Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 

− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki. 
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Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

3.2.2. Do robót rozbiórkowych, ściągania humusu i wycinki drzew można wykorzystać 

następujący sprzęt: 

- piła do asfaltu 

- frezarka do asfaltu 

- pilarki mechaniczne 

- piły mechaniczne młoty pneumatyczne 

- zrywarki 

- spycharki 

- samochody ciężarowe 

 

4. TRANSPORT  

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST   pkt 6. 

 

4.2.  Transport sprzętu i materiałów 

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

 

5.WYKONYWANIE ROBÓT  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  pkt 2.1. 

 

5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 

(od 1 do 7). 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. 

 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych 

w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte 

na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inspektora.  

 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora. 

 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
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położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Inspektora. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 

zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

 

5.3.  Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 

punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 

trasy sieci kanalizacyjnej, a także przy każdym obiekcie Inspektorskim. 

 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy sieci kanalizacyjnej w 

terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna 

być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy sieci 

kanalizacyjnej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 

na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy sieci kanalizacji. . O ile brak takich punktów, 

repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 

stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 

Inspektora. 

 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

5.4.  Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 

albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 

metrów. 

 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 1 cm dla sieci kanalizacyjnej i 5 cm dla pozostałych dróg. 

Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 

rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
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5.5. Roboty rozbiórkowe 

 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3.1, zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 

SST lub wskazanych przez Inspektora. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 

przez Inspektora. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń.  

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w 

miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy kanalizacyjne, 

powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w 

nich wody opadowej. 

Doły w miejscach,  gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów  należy wypełnić, warstwami, 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 

określonymi w SST „Roboty ziemne". 

 

5.6. Usunięcie krzewów 

 

W razie konieczności usunięcia krzewów należy je wcześniej oznaczyć, a usunięcie ich uzgodnić z 

zarządzającym realizacją umowy, osobą z wydziału ochrony środowiska oraz właścicielem gruntu. 

 

5.7. Ściąganie humusu 

 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 

skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w 

dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie 

z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 

grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 

robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 

określonych w dokumentacji projektowej tub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości  nasypu, 

potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, według faktycznego stanu 

występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze 

zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 

być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a 

także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów 

i bezpośrednio po nich aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  pkt 7. 

 

6.2.Kontrola jakości robót  

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

Kontrola jakości  robót rozbiórkowych, ściągania humusu i wycinki polega   na wizualnej   ocenie   

kompletności  wykonanych   robót  rozbiórkowych  oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 

elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego 

ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i ogrodzeń powinno spełniać odpowiednie 

wymagania określone w SST „Roboty ziemne". 

 

7. OBMIARY ROBÓT 

 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

7.2.Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń oraz ściąganiem 

humusu jest: 

- dla nawierzchni, podbudowy - m2 

- wywóz materiałów - m3 

Jednostką obmiarową robót związanych z  tyczeniem tras i obiektów jest: 

- dla tyczenia osi rurociągów  - mb (km) 

- dla tyczenie punktów głównych trasy i obiektów – szt. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

8.2.Sposób odbioru robót geodezyjnych 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inspektorowi. 

 

9.PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  OST pkt 9. 

9.2.Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa 1 km wykonania robót pomiarowych obejmuje: 
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-   zapewnienie niezbędnych środków produkcji,  

− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

− uporządkowanie terenu po wykonanych robotach 

 

Cena jednostkowa robót rozbiórkowych, ściągania humusu i wycinki będzie obejmować:  

− wszelkie prace objęte wymaganiami SST, 

− koszty materiałów z transportem, magazynowania, odpadów i ubytków lub kradzieży na 

terenie budowy,  

− koszty transportu i pracy sprzętu na budowie, 

− koszty pośrednie (w tym m. in koszty odszkodowań za zniszczenia, koszty związane z 

bhp), 

− zysk kalkulacyjny i ryzyko 

− podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− inne wg ustaleń Zamawiającego. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10.PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późn. zmianami (tekst jednolity  

    Dz.U.nr 207 poz. 2016 z 2003r.) 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy,  

    montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

    bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U.nr 108 poz. 9530 z 2002r) 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.nr 47 poz. 401 z 2003r). 
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002 Roboty ziemne – sieć kanalizacyjna 

 

 

 

SPIS TREŚCI: 

1. Przedmiot i zakres 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały (grunty) – wymagania ogólne 

2.1. Wymagania ogólne 

2.2. Grunty  

3.Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

4. Transport 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

4.2.Transport gruntów 

5. Wykonywanie robót 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

5.2.Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

5.3. Mechaniczne odspajanie gruntów 

5.4.Odwodnienia pasa robót ziemnych 

5.5.Odwodnienie wykopów 

5.6. Ubezpieczenie wykopów 

5.7. Zasypywanie i zagęszczanie wykopów 

5.8.Zasady prowadzenia robót 

6.Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.3. Kontrola wykonania wykopów 

7.Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

7.2. Jednostka obmiarowa 

8. Odbiór robót 

9. Podstawy płatności 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

9.2.Cena jednostki obmiarowej 

10. Przepisy związane 
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES 

 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych do wykonania w ramach budowy kanalizacji w miejscowości 

Lipnica Małą- Rola Adamczykowa, woj. małopolskie. 

 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 

  

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegółowej specyfikacji. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

ramach budowy obiektów liniowych i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kategorii do I do 

IV i ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji, w tym: 

- organizacja ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym 

- ułożenie kładek dla pieszych oraz mostków przejazdowych dla ruch kołowego 

- aktualizacja oznakowania, oświetlenia i zabezpieczenia robót 

- wykonanie przekopów kontrolnych 

- wykonanie wykopu z hałdowaniem urobku lub transportem urobku na odkład 

- profilowanie dna wykopu i skarp 

- wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymania wykopów w stanie suchym w trakcie 

   robót  

- ubezpieczenie wykopów 

- zasypywanie wykopów 

- zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopu 

- rekultywacja terenu (np. sianie trawy) 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Określenia nie ujęte w OST. 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów.  

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
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Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 

długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 

wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót  

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych 

z trasą drogową. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru:  

ds

d
sI




=  

gdzie: 

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

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

 

 
10

60

d

d
U =  

 

gdzie: 

d60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

 

1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST  pkt 1.5. 

 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST pkt.2. Niniejsza 

szczegółowa  specyfikacja obejmuje całość robot ziemnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

jakość wykonania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST 

i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST pkt. 4 

 

2.2.Grunty 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezionych na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań ZRU. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym  stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 

poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robot ziemnych i za 

zezwoleniem zarządzającego realizacją umowy. 

 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich 

odspajania podano w Tablicy 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości 

objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów zgodny z normą.  

 

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8] 

K
at

eg
o
ri

a 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 

objętości

owa   w 

stanie 

naturalny

m 

kN/m3 

Przeciętne  

spulchnieni

e po 

odspojeniu 

w % od 

pierwotnej 

objętości1) 

 

1 

Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

Torf bez korzeni 

Popioły lotne niezleżałe 

15,7 

11,8 

9,8 

11,8 

od 5 do 15 

od 5 do 15 

od 20 do 30 

od 5 do 15 

 

 

 

2 

Piasek wilgotny 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 

plastyczne 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 

mm 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 

tłuczniem lub odpadkami drewna 

Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 

17,7 

12,7 

10,8 

 

16,7 

16,7 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

od 20 do 30 

 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

 

 

 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 

tłuczniem  

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 

18,6 

13,7 

13,7 

18,6 

17,7 

19,6 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 
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wymiarach do 40 mm 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 

plastyczne, bez głazów 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 

Popioły lotne zleżałe 

17,7 

19,6 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

 

 

 

4 

Less suchy zwarty 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i 

odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, 

stanowiącymi do 10% objętości gruntu 

Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% 

objętości gruntu 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 

Iłołupek miękki 

Grube otoczaki lub rumosz do 90 mm lub z głazami o 

masie do 10 kg 

18,6 

 

19,6 

20,6 

20,6 

16,7 

19,6 

19,6 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

 

 

 

 

 

5 

Żużel hutniczy niezwietrzały 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 1030% 

objętości gruntu 

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 

mm 

Gruz ceglany i rumowisko bud. silnie scementowane lub 

w blokach ponad 50 kg 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 

Opoka kredowa miękka lub zbita 

Węgiel kamienny i brunatny  

Iły przewarstwione łupkiem 

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 

Zlepieńce słabo scementowane 

Gips 

Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 

20,6 

17,7 

17,7 

22,6 

16,7 

17,7 

19,6 

19,6 

20,6 

21,6 

15,7 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

 

 

6 

Iłołupek twardy 

Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 

Margiel twardy 

Wapień marglisty 

Piaskowiec o spoiwie ilastym 

Zlepieńce otoczaków głównie skał  osadowych 

Anhydryt 

Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 

22,6 

23,5 

22,6 

21,6 

21,6 

24,5 

18,6 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 30 do 50 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

 

 

7 

Łupek piaszczysto-wapnisty 

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 

Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 

krzemionkowym 

Wapień niezwietrzały 

Magnezyt 

Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 

23,5 

23,5 

23,5 

28,4 

23,5 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

 

Łupek plastyczny twardy niespękany 

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 

24,5 

24,5 

od 45 do 50 

od 45 do 50 
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8 Wapień twardy niezwietrzały 

Marmur i wapień krystaliczny 

Dolomit niezbyt twardy 

24,5 

25,5 

24,5 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

 

 

 

9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-

krzemionkowym 

Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o 

spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 

Dolomit bardzo twardy 

Granit gruboziarnisty niezwietrzały 

Sjenit gruboziarnisty 

Serpentyn 

Wapień bardzo twardy 

Gnejs 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

24,5 

24,5 

25,5, 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

 

 

 

 

 

10 

Granit średnio i drobnoziarnisty 

 

Sjenit średnioziarnisty 

Gnejs twardy 

Porfir 

Trachit, liparyt, i skały pokruszone 

Granitognejs 

Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 

Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 

Gabro 

Gabrodiabaz i kwarcyt 

Bazalt 

25,5 

26,5 

25,5 

26,5 

24,5 

26,5 

25,5 

27,4 

26,5 

26,5 

27,4 

25,5 

27,4 

od 45 do 50 

 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

1)  Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów 

przed ich zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków 

przewozowych. 

 

 3. SPRZĘT   

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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4.TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 6. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 

sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  pkt 2.1.. 

 

5.2.Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 

większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 

przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 

dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i 

równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 

 

5.3. Mechaniczne odspajanie gruntów 

 

 Do odspajania gruntów zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów i/lub nawierzchni 

przewidzianych do usunięcia z placu budowy należy stosować młotki pneumatyczne lekkie, 

średnie i ciężkich. W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków 

pneumatycznych mogą być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy  zachowaniu 

ostrożności  z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania prac. 

 

5.4.Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 

robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 

gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
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gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

5.5.Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 

niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 

projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% 

w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 

uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 

wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 

wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

5.6. Ubezpieczenie wykopów 

 

Obudowa i zabezpieczenie wykopów przed osypaniem powinno odpowiadać normie PN -B- 

10736:1999 oraz BN-83/8836-02 jak również Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru 

Rurociągów z Tworzyw Sztucznych wraz z aneksem Wydanie 1996 r. Rozdział2, Rozdział5 

pkt5.4.2 zalecane do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 

 

5.7. Zasypywanie i zagęszczanie wykopów 

 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej 

zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty wg PN-S-02205:1998. Materiał zasypu 

powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem 

wykopu pod złącza. Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Zagęszczanie 

gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik 

zagęszczenia powinien być  1,0. Wilgotność zagęszczanego gruntu w danej warstwie powinna 

być zbliżona do wilgotności optymalnej. W przypadku wilgotności mniejszej niż 0,8 optymalnej, 

grunt należy polewać wodą, a w przypadku wilgotności większej niż 1,25 optymalnej, grunt należy 

przesuszyć. 

Dla uzyskania równomiernego wskaźnika zagęszczenia należy: 

- Rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim 

sprzętem mechanicznym. 

- Warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości przy jednakowej liczbie 

przejść sprzętu zagęszczającego i prowadzić zagęszczanie od krawędzi skrajnej do środka wykopu. 
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5.8.Zasady prowadzenia robót 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę 

robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 

warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 

nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych 

gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.3.  Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  pkt 8. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 9. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 10. 

 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje: 

−    zapewnienie niezbędnych środków produkcji 

− oznakowanie robót, 

− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

− umocnienie wykopu 

− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

− zagęszczenie powierzchni wykopu ,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− zasypanie wykopów po wykonaniu kanalizacji 

− rekultywację terenu 

− uporządkowanie terenu po wykonanych robotach 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy: 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2.PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3.PN-B-04481 Grunty budowlane . Badanie próbek gruntu. 

4.PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 

5.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntu. 

6.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

7.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.   
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES 

 

 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót montażowych przewidzianych do wykonania w ramach budowy 

kanalizacji w miejscowości Lipnica Mała- Rola Adamczykowa 

 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 

  

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegółowej specyfikacji. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

- przygotowanie podłoża 

- roboty montażowe na sieci kanalizacyjnej 

- przepompownie sieciowe 

- przekroczenia dróg i cieków 

- skrzyżowania z kablami energetycznymi i telefonicznym 

- skrzyżowania z siecią gazową 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST  pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST pkt.2. Niniejsza 

szczegółowa  specyfikacja obejmuje całość robot montażowych. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość wykonania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi 

SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST pkt. 4. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i SST. Materiały muszą być nowe i nieużywane. Stosować wyroby produkcji krajowej 

lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne , wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze 

 

2.2.Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej 

- rury PCW Ø 200– typ i SN 12 

- rury PE Ø 90– typ SDR 17,6 

- przepompownia sieciowa Ø 1200,- prefabrykowana 

- studzienki PE Ø 425 mm oraz Ø 1000 mm 
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3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 6. 

4.2. Transport rur kanałowych, kinet studzienek PE 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 

właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, 

wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z 

żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury. zarówno PP, PVC 

jak i PE, mogą być przewożone na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający 

je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej 

wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej 

przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 

pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewożonych w wiązkach 

(pakietach). 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 

wyściółkowym (o grubości warstwy, od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Wyładunek rur w wiązkach 

wymaga użycia 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 mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem 

wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je 

zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mrn) lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur 

zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na 

podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury 

sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być 

narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość 

nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

 

4.3. Transport kręgów i gotowych elementów przepompowni 

 

Transport kręgów i gotowych studzienek powinien odbywać się samochodami w pozycji 

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, 

rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m, 

1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 

równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
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4.4. Transport pokryw i włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w taki sposób, aby 

zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 

przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą 

stalową. 

4.5 Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki  zanieczyszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

4.6. Transport kruszyw 

 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  pkt 2.1.. 

 

5.2.  Przygotowanie podłoża 

 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoże rury 

może stanowić grunt rodzimy, w innych przypadkach rury należy układać na podsypce z pospółki i 

piasku grubości 20cm starannie zagęszczonej. Podłoże rury winno być zawsze wyprofilowane tak, aby 

Vi obwodu rury przylegała do podłoża. Podłoża rur nie mogą stanowić grunty spoiste (gliny, iły), piaski 

pylaste, ani grunty o niskiej nośności (torty). Winien to być piasek grubo-, średnio- lub 

drobnoziarnisty zmieszany, bez frakcji pylastych o wielkości ziaren do 20mm. Wskaźnik zagęszczenia 

podłoża winien wynosić 0,95. 

 

5.3. Roboty montażowe na sieci kanalizacyjnej 

 

Spadki kanałów grawitacyjnych nie powinny być mniejsze od 5%o dla rur o średnicy 200mm. 

Po sprawdzeniu spadku rurociągu, przestrzeń wykopu w obrębie rury należy wypełnić piaskiem 

obsypki. Minimalna szerokość obsypki powinna wynosić po 30cm z obu stron rury, zaś wysokość 

20cm ponad wierzch rury. Obsypka musi być zagęszczana warstwami o grubości 10-l5cm do stopnia 

zagęszczenia 0,90. Materiał obsypki winien być niespoisty, nie zmrożony i nie zawierający cząstek 

większych niż 60mm. Ubijanie i podbijanie obsypki w obrębie rury wykonywać ubijakami ręcznymi, 

stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości minimum l0cm od ścianki rury. 

Obsypkę do Vi średnicy rury ubijać bardzo ostrożnie, aby uniknąć podniesienia się rury. Obsypkę 

ubijać równomiernie po obu stronach rury. Do ubijania obsypki nad rurą używać ubijaków 

drewnianych, aż do osiągnięcia 30cm grubości warstwy ochronnej nad rurą, dopiero potem można 

zagęszczać grunt nad rurą mechanicznie, warstwami grubości 30cm. 
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Kinety studzienek z tworzyw sztucznych  i studzienki betonowe  ustawiać należy na podłożu jak pod 

rurociąg. Wokół Kinety i rury trzonowej należy bardzo starannie wykonać obsypkę - materiał, 

warunki wykonania, sprzęt i stopień zagęszczenia jak dla rurociągu. Rozmieszczenie i typy 

studzienek określa Dokumentacja Projektowa. 

 

5.4. Próba szczelności 

 

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację przy określonym 

ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami co 50m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. 

Studzienki umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie   ich tymczasowym mi 

zamknięciami mechanicznymi (korki),   lub pneumatycznymi (worki) dla napełnienia przewody 

wodą i dokonania prób szczelności. 

Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny być 

nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki z 

otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki 

podlegają próbie łącznie z całym badanym rurociągiem. 

Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z 

zaworami dla: 

  - doprowadzenia wody 

  - opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 

  - odpowietrzenia, 

  - przyłączenia urządzenia pomiarowego 

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie, 

odpowietrzenie dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie 

powinien być krótszy od l godziny, dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 

 

5.5. Przepompownie sieciowe 

 

Podłoże pod posadowienie przepompowni należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 

przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo - piaszczystych i 

piaszczysto- gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W 

gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 

tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 

odwadniającymi. W przypadku, gdy dno pompowni znajduje się poniżej zwierciadła wody 

gruntowej, wodę należy obniżyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi warunkami w ST. 

Zbiorniki  należy instalować i wyposażać zgodnie z instrukcją wytwórcy, a ponadto: 

    -należy zapewnić możliwość dojścia. 

    -zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu 

Włączenia kanałów do przepompowni wykonać po ułożeniu rur kanalizacji sanitarnej z 

uszczelnieniem ustalonym w dokumentacji projektowej 

Montaż i uszczelnienie połączeń i izolacje należy wykonać zgodne z instrukcją montażu 

wytwórcy. 

 

5.6. Przekroczenia dróg i cieków 

 

Przewierty to bezwykopowe metody budowy infrastruktury podziemnej. Dzięki przewiertom do 

minimum ogranicza się wszelkie prace ziemne oraz konieczność tworzenia zaplecza budowy. 

Ponadto przewierty pozwalają na szybki i bezpieczne przeprowadzenie budowy instalacji 

rurociągowych bez ujemnych skutków dla środowiska naturalnego oraz mieszkańców. 
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Przejścia kanalizacji pod ciekiem należy wykonać przewiertem za pomocą rur stalowych  ze 

szwem przewodowych o średnicy równej średnicy rury kanałowej (technologicznej). Łączenie rur 

przez spawanie elektryczne doczołowe. Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi 

określonemu w dokumentacji projektowej i mieć trwale wybite oznakowanie lub w inny sposób 

jednoznacznie określony gatunek.  Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów 

i ubytków powierzchniowych większych ni 5% grubości materiału i większych niż 10% 

powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć, itp. wad. Do spawania zaleca się stosowanie 

elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno być zgodne z zaleceniem producenta. Spawacze 

wykonujący złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do 

zakresu wykonywanych robót udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. 

Poszczególne odcinki rur tworzące przewiert należy poddać próbie szczelności złącz na 

powierzchni terenu przed wprowadzeniem do gruntu. 

Wiertnice służące do wykonania przewiertów powinny charakteryzować się niewielkimi 

rozmiarami, dzięki czemu można je będzie wykorzystywać praktycznie w każdych warunkach 

terenowych. System sterowania i kontroli przewiertu powinien umożliwiać dużą dokładność i 

wysoką jakość wykonywanych prac.   

Przewierty pod ciekami należy wykonywać zgodnie z warunkami uzgodnień z odpowiednimi 

urzędami. 

W celu wykonania przewiertów zarówno sprzęt jak i materiały nie mogą znajdować się w pasie 

drogowym. Przy rozkopach poprzecznych i wzdłużnych dróg gminnych z nawierzchnią asfaltową 

należy wyciąć pas asfaltu szerokości l,0m, wykonać wykop o ścianach pionowych, 

umocnionych, a po ułożeniu rurociągu wykop zasypać gruntem z wykopu dokonując warstwowego 

zagęszczenia zasypki do osiągnięcia wskaźnika 0,97. Następnie poszerzyć wycięcie asfaltu do 

szerokości l,40m i na szerokości l,2m wykonać podbudowę grubości 20cm z kruszywa 

naturalnego (warstwa dolna) i grubości l0cm z kruszywa łamanego (warstwa górna), a na niej 

ułożyć warstwę wiążącą nawierzchni grubości 4cm i warstwę ścieralną grubości 4cm z mieszanki 

asfaltowej. Po ułożeniu rur w wykopach w drogach i ulicach o nawierzchni żwirowej wykop 

należy zasypać gruntem z wykopu przy równoczesnym jego warstwowym zagęszczeniu i ułożyć 

warstwę nawierzchniową grubości 26cm. W drogach o nawierzchni gruntowej wykop należy 

zasypać gruntem rodzimym z równoczesnym warstwowym jego zagęszczaniem. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy dokonać rozbiórki chodników, krawężników, 

obrzeży, nawierzchni z kostki tak, aby po wybudowaniu kanalizacji przywrócił wykonawca 

rozebrane nawierzchnie do stanu pierwotnego. Należy również dołożyć starań, aby możliwie dużo 

odzyskać materiału z rozbiórki dróg o nawierzchni żwirowo - kamiennej celem wykorzystania tego 

materiału na dodatkową podbudowę przy odtwarzaniu nawierzchni dróg po wykonaniu kanalizacji 

 

5.7. Skrzyżowanie z kablami energetycznymi i telefonicznymi. 

 

  Skrzyżowania te oznaczone zostały wraz z opisem rodzaju rury ochronnej  na planach 

sytuacyjnych. Na wszystkich skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi 

i teletechnicznymi (poza przewiertami i kanalizacją teletechniczną) należy zamontować na 

kablach rury ochronne dwudzielne typu HDPE długości 3,5m. Należy je zgłosić do odbioru przez 

właściwy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie Rejon Dystrybucji Tarnów. Wszystkie 

roboty ziemne i montażowe przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z kablami i kanalizacją 

teletechniczną wykonywać ręcznie i pod nadzorem właścicieli kabli. Przebiegające poprzecznie 

przez wykop dla kanalizacji kable należy podwiesić do belki drewnianej i zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem w czasie robót.  
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5.8 Skrzyżowania z siecią gazową. 

 

Na terenie inwestycji nie występuje sieć gazowa. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady 

 Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST – punkt 7. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

prowadzonych w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 

Inspektora nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych   

   punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 

    - badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

    - badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej podsypki, 

    - badanie osi kolektora, 

    - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

    - badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 

    - sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery, 

    - sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 

    - sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 

    - badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

    - sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych, 

    -sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

   - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych fundamentów  

      pod   przepompownie sieciowe 

        - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową zamontowanego wyposażenia 

  przepompowni. 

  

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

   powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż O, l m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

   od  osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno   

  przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%      

  projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

      - rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

 

 

 

 

 



 52 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt.8 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń inspektora na piśmie. 

     Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 

płatności. 

 

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru 

 

     Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 

                                                                                                                                        

7.3 Wykonywanie obmiaru robót 

    Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą  w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

     Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar.  Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót 

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 

- datę obmiaru 

- miejsce obmiaru przez podanie:  nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego 

- obmiar robót (np. ziemnych) z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość 

x głębokość , a kanałów : długość =  wynik obmiaru 

- ilość robót wykonanych od początku budowy 

- dane osoby sporządzającej obmiar 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

      - roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalików. 

      - wykonane studzienki kanalizacyjne 

      - wykonana izolacja, 

      - zasypany zagęszczony wykop, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  
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i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana 

odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

 

8.3. Odbiór techniczny 

 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 

eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 

Przedłożone dokumenty: 

     - wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt 9.3. OST) 

     -  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych   

   wykonanej przez uprawnionego geodetę. 

 

9.PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 10. 

 

9.2. Cena jednostka obmiarowej 

 

     Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej 

pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę przyjęta przez 

Inwestora w umowie.   

     Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone w ST i PB. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- robociznę 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzęty na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków które 

mogą wystąpić w czasie realizacji robót . 

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

[l] PN-98/H-74086   Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

[2] PN-H-7405L1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

[3] BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

[4] PN-H-74051 -1:1994      Włazy kanałowe. Klasa A. 

[5] PN-H-74051-2:1994      Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 

[6] PN-92/B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[7] PN-92/B-10729   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

[8] PN-87/B-010700   Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, 

                                     Terminologia. 

[9]PN-93/H-74124  Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w     

                                   nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji,    

                                   badanie typu i znakowanie. 
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[10]  PN-85/B-01700Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 

[11] PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania   

                                    przy odbiorze. 

[12]  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[13]  BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

[14]  PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

[15]  PN-88/B-32250 MateriaIy budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

[16]  PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[17]  PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

[18]  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

[19]  PN-B-19701;1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

                                     zgodności. 

[20]  PN-86/B-0 ł 802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. 

 

                                    Nazwy i określenia. 

[21]  PN-80/B-01800Antykorozyjnc zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

                                   żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska 

[22]  PN"74/C-89200 Rury z nieplastikowanego  polichlorku winylu. Wymiary. 

[23]   BN-85/675 3-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 

[24]   BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

[25]   PN-90/B-04615 Papy asfaltów e i smołowe. Metody badań. 

[26]   PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

[27 ]   PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

[28]   PN-98/B-12037Cegla kanalizacyjna. 

[29]   KB4 - 4.12.1 (6)      Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 

[30]   KB4 - 4.12. l (7)      Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 

[31]   KB4 - 4.12. l (9)      Studzienki kanalizacyjne spadowe. 

[32]   Instrukcja   projektowania,   wykonania   i   odbioru   instalacji   rurociągowych   z   

          nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci  kan. z rur PVC. 

[33]  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budówlano-montażowych- Tom II. Instalacje 

         sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r 

[34]   Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z 

         PE-HD firmy ADS Advanced Dramage System [nc. Columbos, Ohio 43221 USA –   

         przedstawiciel SDK - Katowice. 

[35]  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

        20.12.1996 \v sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty    

        budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 póz. 111) 

[36]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3009.1980 w sprawie ochrony środowiska przed 

        odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach  

        (Dz. U. Nr 24/80 poz. 91) 

[37]  Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno- 

         ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa 

         Komunalnego w Warszawie. 

 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 

obowiązujące normy i przepisy. 
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004 Roboty wykończeniowe 

                                                            Odbudowa nawierzchni dróg 

                                  Odtworzenie ogrodzeń 

                                   Rozłożenie humusu 

    

SPIS TREŚCI: 

1. Przedmiot i zakres 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały  

2.1.  Wymagania ogólne 

2.2.  Materiały stosowane do odtworzenia stanu istniejącego 

3. Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

3.2. Sprzęt wykorzystywany przy pracach wykończeniowych 

4. Transport 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

5.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

5.3.  Wbudowanie i zagęszczanie  warstwy odsączającej 

5.4.  Wykonanie i zagęszczanie podbudowy 

5.5.  Nawierzchnie żwirowe  

5.6          Nawierzchnie tłuczniowe 

5.7          Nawierzchnie asfaltowe 

5.8.  Zasady wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 

5.9.  Ustawianie krawężników betonowych 

5.10.  Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu 

5.11.  Rozłożenie humusu 

5.12.  Odtworzenie ogrodzeń 

6.  Kontrola jakości robót 

6.1.  Ogólne zasady  

7. Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

8. Podstawy płatności 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatność 

9.Przepisy związane 
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES 

 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót wykończeniowych przewidzianych do wykonania w ramach budowy 

kanalizacji w miejscowości Lipnica Mała- Rola Adamczykowa, gm. Jabłonka woj. małopolskie. 

 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 

  

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegółowej specyfikacji. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych 

- odtworzenie dróg asfaltowych 

- rozłożenie humusu 

- odtworzenie ogrodzeń 

 

1.4. Określenia podstawowe 

  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST  pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST pkt.2. Niniejsza 

szczegółowa  specyfikacja obejmuje całość robot montażowych. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość wykonania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi 

SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST pkt. 4. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i SST. Materiały muszą być nowe i nieużywane. Stosować wyroby produkcji krajowej 

lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne , wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze 

 

2.2.Materiały stosowane do odtworzenia stanu istniejącego. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy są: 

  - kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i klinice, wg PN-B-11112 [8], 

  - woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

    - piaski. 

    - żwir i mieszanka, 

        a odcinających - oprócz wyżej wymienionych: 
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- miał (kamienny). 

Materiały stosowane do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego to: 

- stabilizator mastyksu 

- środek adhezyjny 

- emulsja asfaltowa kationowa 

- kruszywo 

- wypełniacz 

- polimeroasfalt 

- asfalt 

Materiały stosowane do odtworzenia ogrodzeń 

- beton B 15 

- słupki stalowe 

- siatka ogrodzeniowa 

- elementy metalowe (śruby, nakrętki, podkładki) 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy, objętych 

niniejszą SST, są: 

− słupki metalowe i elementy połączeniowe, 

− pręty stalowe, 

− beton i jego składniki, 

− materiały do malowania i renowacji powłok malarskich. 

 

3.SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt.5 

 

3.2. Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu prac wykończeniowych  

− betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 

− wibratory płytowe, ubijaki ręczne lub mechaniczne 

− szpadle, drągi stalowe, wyciągarki do napinania linek i siatek, młotki, klucze do montażu 

elementów panelowych itp. 

− środki transportu materiałów, 

− żurawie samochodowych o udźwigu do 4 t, 

− ewentualne wiertnice do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym (lecz nie w terenach 

uzbrojonych w centrach miast), 

−  wibromłoty do wbijania lub wibrowania słupków w grunt, 

− przewoźne zbiorniki do wody, 

− koparki kołowe (np. 0,15 m3) lub koparki gąsienicowe (np. 0,25 m3), 

− sprzęt spawalniczy itp. 

− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

− sprzętu spawalniczego, itp. 

− wytwórnie (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, wyposażonej w dozownik stabilizatora, 

− układarki do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

− skrapiarki, 

− walce stalowe gładkie średnie, ciężkie lub bardzo ciężkie, 

− rozsypywarki kruszywa , 

− samochody samowyładowcze z przykryciem lub termosy, 
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− szczotki mechaniczne i /lub inne urządzenia czyszczące. 

− walce ogumionych, 

− zbiorniki z wodą, 

− szczotki ręczne 

− równiarki, 

 

4.TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 6 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST pkt 2.1. 

 

5.2.Wbudowanie i zagęszczanie– warstwa odsączająca  

 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 

odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. 

Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora 

warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 

przystąpić do jej zagęszczania. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 

bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 

równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 

zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej 

próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 

zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 

uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny 

moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego 

modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 

wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 

przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 

zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

 

 

5.3. Nawierzchnie żwirowe 
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 Nawierzchnia żwirowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 

drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnią 

tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca albo warstwa geotekstyliów. 

 W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą nawierzchni tłuczniowej a spoistym gruntem 

podłoża warstwy odcinającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, 

wyrażony wzorem: 

        

        

 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej, 

D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

 

 Geotekstylia przewidziane do użycia pod nawierzchnię tłuczniową powinny posiadać 

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest 

odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez 

ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża 

gruntowego. 

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 

osiągnięto grubość projektowaną, tj.: 

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm, 

b) dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub warstwie 

odsączającej) od 10 do 16 cm. 

 Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. 

Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie 

nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest 

on określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia 

maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-

77/8931-12 [6]. 

 Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności 

optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy 

jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną 

metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 

 Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 
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5.4 Nawierzchnie tłuczniowe. 

5.4.1. Wymagania dla kruszyw 

 Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 

[8]: 

− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 

− kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 

− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

 Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród 

wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST. 

 Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi 

dla: 

− klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej, 

− klasy II i III  - dla podbudowy pomocniczej. 

 Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo 

gatunku co najmniej 2. 

 Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 

Lp. Właściwości Klasa 

II 

Klasa 

III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-

06714-42 [7]: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 

więcej niż: 

    - w tłuczniu 

    - w klińcu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy 

w stosunku 

    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż:   

 

 

35 

40 

 

30 

 

 

50 

50 

 

35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, 

nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i 

przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

2,0 

3,0 

 

 

3,0 

5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-

19 [5], % ubytku masy, nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i 

przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

4,0 

5,0 

 

 

10,0 

10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według 

zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-

B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku 

masy, nie więcej niż: 

- w klińcu 

 

 

 

30 
nie bada 

się 

 

 

 
nie bada 

się 

nie bada 
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- w tłuczniu się 

 

 

 

 

5.4.2. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

 Minimalna grubość warstwy podbudowy jak i nawierzchni z tłucznia nie może być po 

zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna 

grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o 

grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 

 Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby 

po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 

statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 

podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać 

się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie 

podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 

przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego 

należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do 

zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo 

płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość 

warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy 

kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje 

rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo 

drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 

 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami 

tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

 Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 

jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 

kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

 

5.5 Nawierzchnie asfaltowe. 

Temperatura asfaltu lanego w momencie wbudowywania powinna wynosić od 160 do 180o C. 

 Dla uzyskania jednakowej grubości układanej warstwy należy stosować odpowiednio 

spoziomowane i zamocowane listwy drewniane lub stalowe, posmarowane środkiem 

przeciwprzylepnym (np. roztwór szarego mydła i gliceryny w wodzie). 

 Zabrania się stosowania do smarowania listew, pojemników na mieszankę (kubły, taczki) i 

łopat, substancjami pochodzenia naftowego (olej napędowy, olej opałowy, paliwo silnikowe itp.). W 

czasie układania warstwy nawierzchni należy sprawdzić profil podłużny i poprzeczny przy pomocy 

łaty. Stwierdzone nierówności należy natychmiast wyrównać gładzikiem, póki mieszanka jest gorąca 

i dostatecznie plastyczna. 

 Przy wykonywaniu złączy poprzecznych i podłużnych, należy stosować rozgrzewanie 

krawędzi gorącą mieszanką lub promiennikami podczerwieni z jednoczesnym zatarciem spoiny. Nie 

zaleca się smarowania złączy gorącym asfaltem. 

 Warstwa ścieralna, bezpośrednio po wykonaniu, powinna być posypana ostrym piaskiem w 

ilości od 2 do 3 kg/m2 i zatarta. Zaleca się stosowanie skuteczniejszej metody uszorstnienia warstwy 
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ścieralnej, polegającej na posypaniu gorącej jeszcze warstwy grysem bitumowanym 2/4 i 

przywałowanie go w mieszankę lekkim walcem gładkim lub ogumionym. 

 Powierzchnia warstwy ścieralnej powinna być jednolita, o jednakowej barwie, bez pęknięć i 

rys. 

 Ponadto, wykonane warstwy nawierzchni (wiążąca i ścieralna) powinny spełniać wymagania 

zawarte w pkt 2.6.4, tablica 10 niniejszej OST. 

 

Tablica 10. Wymagania dla asfaltu lanego w zależności od przeznaczenia 

Lp. Właściwości Warstwa 

  ścieralna wiążąca 

1 Zawartość wolnych przestrzeni, %, nie 

więcej niż: 

1,5 2,5 

2 Nasiąkliwość wagowa, %, nie więcej niż: 0,5 1,0 

3 Zawartość ziarn większych od 2 mm, po 

wyekstrahowaniu asfaltu, %, nie mniej niż: 
35 40 

4 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 

po wyekstrahowaniu asfaltu, %, nie mniej 

niż: 

20 18 

5 Zawartość wolnych przestrzeni w 

mieszance mineralnej po wyekstrahowaniu 

asfaltu, %, nie więcej  niż: 

 

20 

 

20 

6 Gęstość pozorna, g/cm3 asfaltu lanego: 

− przy stosowaniu kruszywa ze skał o 

gęstości mniejszej niż 2,80 g/cm3, nie 

mniej niż: 

− przy stosowaniu kruszywa ze skał o 

gęstości równej lub większej od 2,80 

g/cm3, nie mniej niż: 

 

 

2,10 

 

2,25 

 

 

2,20 

 

2,45 

 

7 

 

Przełom 

przy przełamaniu próbki 

wyciętej z nawierzchni, 

ziarna kruszywa nie 

powinny wyłuskiwać się 

z przełomu 

 

8 

 

Rozmieszczenie ziarn grysu 

ziarna grysu w przełomie 

gotowej nawierzchni lub 

szlifowanym jej 

przekroju powinny być 

równomiernie 

rozmieszczone 

9 Penetracja nawierzchni, mm, nie więcej niż: 8 

 

5.6.Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 
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W zależności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora zakres robót 

wykonywanych bezpośrednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu. 

Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć lokalizację barier, płotków i innych urządzeń 

liniowych zabezpieczających ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub 

zaleceń Inspektora. 

Do podstawowych czynności objętych niniejszą SST przy wykonywaniu ww. robót należą: 

− wykonanie dołów pod słupki, 

− wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 

− ustawienie słupków, 

− zamontowanie elementów w ramach z kształtowników, 

− zamocowanie pochwytów i przeciągów z rur, 

− przymocowanie łańcuchów w barierach łańcuchowych, 

− ustawienie zapór z kwietników, wazonów itp. 

 

5.7.Ustawienie krawężników betonowych 

5.7.1.Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, 

a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone 

do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 

ubitym. 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.7 2.Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 

cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.7.3.Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 

krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych 

na ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 

przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 

spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 

dylatacyjną ławy. 

 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 

użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 

3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni 

(przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 

nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
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5.9. Rozłożenie humusu 

 

 Plantowanie terenu powinno być prowadzone za pomocą  spycharek oraz ręcznie. 

Humusowanie należy przeprowadzić z wykorzystaniem uprzednio zdjętej z terenu, składowanej w 

pryzmach warstwy humusu.  

 

 

5.12. Odtworzenie ogrodzeń 

 

Odtworzenie ogrodzeń wykonać zgodnie z SST 005.3   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Ogólne zasady 

 Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST – punkt 7. 

 

 

 

 7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt.8 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń inspektora na piśmie. 

     Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 

płatności. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) odtworzonej nawierzchni lub rozłożonego 

humusu oraz mb (metr bieżący) odtworzonego ogrodzenia . 

 

 

8.PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

8.1. Ogólne ustalenia 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 10. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i    

                         mieszanka 
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4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

                          podatnych  i podłoża przez obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

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

 

 


