
Ogólna Specyfikacja Techniczna – OST  Wymagania Ogólne 
  

  
„Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”  
Post powanie ZP-8/15 1

CZ  III.1 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Nazwa Zamówienia:  Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. 
Partyzantów w Tuchowie. 

Adres obiektu:  ul. Partyzantów w Tuchowie, gm. Tuchów 

Kod i nazwa 
zamówienia 
wg CPV: 

 

ówny przedmiot:  
45231300-8       – Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów 
                                    i ruroci gów do odprowadzania cieków 
45000000 -7   – Roboty budowlane 
45200000 -9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich cz ci oraz roboty w 
zakresie in ynierii l dowej i wodnej 

Dodatkowe przedmioty: 
45111200-0  – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i 

roboty ziemne 
45231300-8       – Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów 
                                    i ruroci gów do odprowadzania cieków 
45233142-6    – Roboty w zakresie naprawy dróg  
 

   
Zamawiaj cy: 

 

Spó ka Komunalna „Dorzecze 
Bia ej” Sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69c 
33-170 Tuchów 
e-mail: biuro@dorzeczebialej.pl 

 
 
 

   

Autor opracowania: 
  

Spó ka Komunalna „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69c 
33-170 Tuchów 
e-mail: biuro@dorzeczebialej.pl  

   
Data opracowania:  pa dziernik  2015 r. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 



Ogólna Specyfikacja Techniczna – OST  Wymagania Ogólne 
  

  
„Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”  
Post powanie ZP-8/15 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólna Specyfikacja Techniczna 
OST 00.00 

Wymagania ogólne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ogólna Specyfikacja Techniczna – OST  Wymagania Ogólne 
  

  
„Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”  
Post powanie ZP-8/15 3

SPIS TRE CI 
OST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE................................................................................................. 5 
1 Cz  ogólna .................................................................................................................................... 5 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .......................................................................................... 5 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ............................................................................. 5 
1.3 Zakres robót obj tych przedmiotem zamówienia obejmuje rozbudow  sieci wodoci gowej 

rozdzielczej na któr  sk ada si : .......................................................................................................... 5 
1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych ....................................... 6 
1.5 Szczegó owe Specyfikacje Techniczne SST ................................................................................ 7 
1.6 Okre lenia podstawowe ........................................................................................................... 7 
1.7 Informacja o Terenie Budowy .................................................................................................. 8 
1.8 Ogólne wymagania dotycz ce realizacji przedmiotu zamówienia ............................................ 9 
1.8.1 Podstawa wykonania prac obj tych przedmiotem zamówienia ........................................ 9 
1.8.2 Przekazanie Terenu  Budowy ............................................................................................. 9 
1.8.3 Dziennik Budowy ..............................................................................................................10 
1.8.4 Dokumentacja Projektowa, Wykonawcza i Powykonawcza .............................................10 
1.8.5 Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i ST ............................................................11 
1.8.6 Zabezpieczenie Terenu Budowy ........................................................................................12 
1.8.7 Stosowanie przepisów prawa i norm ................................................................................12 
1.8.8 Pracownicy .......................................................................................................................13 
1.9 Harmonogram robót ...............................................................................................................13 
1.10 Raporty i zdj cia z post pu prac ..............................................................................................13 
1.11 Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót ................................................................14 
1.12 Ochrona przeciwpo arowa ......................................................................................................15 
1.13 Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej ..............................................................................15 
1.14 Ograniczenie obci  osi pojazdów .......................................................................................17 
1.15 Bezpiecze stwo i Higiena Pracy...............................................................................................18 
1.16 Ochrona i utrzymanie Robót ...................................................................................................18 
1.16.1 Ochrona Robót przed wp ywem warunków atmosferycznych ..........................................19 
1.16.2 Pozwolenia i Zezwolenia ..................................................................................................19 
1.16.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu ...........................................................................19 
1.16.4 Zaplecze Wykonawcy .......................................................................................................20 
1.16.5 Biuro wykonawcy .............................................................................................................20 
1.17 Ogrodzenie Terenu Budowy ....................................................................................................20 
1.18 Zabezpieczenie chodników i jezdni..........................................................................................21 
1.19 Nazwy i kody robót budowlanych obj tych przedmiotem zamówienia ..................................21 

2 Materia y .......................................................................................................................................22 
2.1 Wst p ......................................................................................................................................22 
2.2 ród a szukania materia ów ....................................................................................................22 
2.3 Pozyskiwanie materia ów miejscowych ..................................................................................22 
2.4 Inspekcja wytwórni materia ów ..............................................................................................22 
2.5 Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom ...........................................................................23 
2.6 Materia y szkodliwe dla otoczenia ..........................................................................................23 
2.7 Przechowywanie i sk adowanie materia ów ...........................................................................23 
2.8 Wariantowe stosowanie materia ów ......................................................................................23 
2.9 Stosowanie materia ów z odzysku ..........................................................................................23 

3 Sprz t .............................................................................................................................................24 
4 Transport........................................................................................................................................24 
5 Wykonanie robót............................................................................................................................24 

5.1 Wst p ......................................................................................................................................24 
5.2 Polecenia Inspektora ...............................................................................................................25 
5.3 Odwodnienia wykopów ..........................................................................................................25 



Ogólna Specyfikacja Techniczna – OST  Wymagania Ogólne 
  

  
„Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”  
Post powanie ZP-8/15 4

5.4 Przebudowa urz dze  koliduj cych ........................................................................................25 
5.5 Etapowanie robót....................................................................................................................25 
5.6 Czynno ci geodezyjne na budowie ..........................................................................................25 
5.7 Likwidacja Terenu Budowy ......................................................................................................26 

6 Kontrola jako ci robót ....................................................................................................................26 
6.1 Program zapewnienia jako ci (PZJ)..........................................................................................26 
6.2 Zasady kontroli jako ci Robót .................................................................................................26 
6.3 Pobieranie próbek ...................................................................................................................27 
6.4 Badania i pomiary ...................................................................................................................27 
6.5 Raporty z bada  ......................................................................................................................27 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora ...................................................................................27 
6.7 Certyfikaty i deklaracje............................................................................................................29 
6.8 Atesty jako ci materia ów i urz dze  ......................................................................................29 
6.9 Próby, Próby Ko cowe ............................................................................................................29 
6.9.1 Dokonywanie prób ...........................................................................................................29 
6.9.2 Próby Ko cowe .................................................................................................................29 
6.10 Dokument budowy..................................................................................................................29 
6.10.1 Dziennik Budowy ..............................................................................................................29 
6.10.2 Ksi ka Obmiaru ..............................................................................................................30 
6.10.3 Dokumenty laboratoryjne ................................................................................................30 
6.10.4 Pozosta e dokumenty budowy .........................................................................................30 
6.10.5 Przechowywanie dokumentów budowy ...........................................................................31 

7 Obmiar robót..................................................................................................................................31 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót ................................................................................................31 
7.2 Zasady okre lania ilo ci Robót i materia ów ...........................................................................31 
7.3 Urz dzenia i sprz t pomiarowy ...............................................................................................32 
7.4 Wagi i zasady wa enia .............................................................................................................32 
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru...............................................................................................32 
7.6 Zagadnienia ogólne dotycz ce Przedmiaru Robót ...................................................................32 
7.7 Ceny ........................................................................................................................................33 
7.8 Próby, Próby Ko cowe i Próba Eksploatacyjna........................................................................33 

8 Odbiór robót ...................................................................................................................................33 
8.1 Rodzaje procedur odbiorowych ..............................................................................................34 
8.2 Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu...................................................................34 
8.3 Odbiór ko cowy ......................................................................................................................34 
8.4 Przekazanie do eksploatacji ....................................................................................................37 
8.5 Odbiór przed up ywem okresu r kojmi ...................................................................................37 
8.6 Wype nienie Gwarancji i odbiór ostateczny ............................................................................37 
8.7 Okres zg aszania wad ..............................................................................................................37 

9 Podstawa p atno ci ........................................................................................................................37 
9.1 Ustalenia ogólne .....................................................................................................................37 
9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne .....................................................................................38 
9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ....................................................................................38 
9.4 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy ......................................................................39 
9.5 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza .........................................................................39 
9.6 Organizacja realizacji Robót ....................................................................................................39 
9.7 Koszty zawarcia ubezpiecze  na Roboty .................................................................................39 
9.8 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ...............40 

10 Dokumenty odniesienia ..................................................................................................................40 
10.1 Wykaz projektów budowlanych ..............................................................................................40 
10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne ..............40 
10.3 Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych .............................................................43 



Ogólna Specyfikacja Techniczna – OST  Wymagania Ogólne 
  

  
„Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”  
Post powanie ZP-8/15 5

 
OST 00.00 – Wymagania ogólne 
1 Cz  ogólna 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej dla zamówienia „Rozbudowa sieci wodoci gowej 
rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”, s  wymagania ogólne dotycz ce 
wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 
Pe na Nazwa i adres Zamawiaj cego: 
Spó ka Komunalna „Dorzecze Bia ej” sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69c 
33-170 Tuchów 
www.dorzeczebialej.pl  
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentów Przetargowych i umowy przy zlecaniu i realizacji 
robót dla budowy sieci wodoci gowej w ramach inwestycji „Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej 
na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”. Specyfikacj  Techniczn  nale y odczytywa  i 
rozumie  w odniesieniu do robót opisanych w pkt. 1.3. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s  cz ci  ca ej Dokumentacji 
Przetargowej i umowy, czyli Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nale y je rozpatrywa  

cznie z pozosta ymi opracowaniami wchodz cymi w sk ad SIWZ, z których znaczenie przewa aj ce 
maj  warunki Umowy. 
  
1.3 Zakres robót obj tych przedmiotem zamówienia obejmuje rozbudow  sieci wodoci gowej 

rozdzielczej na któr  sk ada si : 
 PE100 RC SDR11 PN16 fi110mm – szacunkowa d ugo  751m 
 PE100 RC SDR11 PN16 fi40 – szacunkowa d ugo  38m 

 
Zakres robót do wykonania w ramach sieci wodoci gowych rozdzielczej obejmuje: 

 budow  sieci wodoci gowej z rur i kszta tek ci nieniowych. Rdze  rury stanowi PE100 RC zgodny 
z  DIN  8074/8075,  DIN  EN  12201  klasy  SDR11  PN16,  o  rednicach  Ø110  oraz  Ø40mm.  Rury  i  
kszta tki wykonane z materia u o najwy szej odporno ci wzgl dem powolnej propagacji p kni  
podlegaj cemu sta ej kontroli jako ci. Rury odporne na skutki zarysowa  i nacisków punktowych 
potwierdzone wynikami bada  akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik 8760h (akredytacja 
zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). P aszcz ochronny winien by  z nasyconego mineralnie niebieskiego 
polipropylenu z  paskami  w innym kolorze,  s cymi  do identyfikacji  p aszcza ochronnego.  Mi dzy 

aszczem, a rur  winny znajdowa  si  fabrycznie wmontowane elementy metalowe, które spe nia  
maj  funkcj  detekcji ruroci gu, lokalizacji awarii na sieci oraz umo liwi  lokalizacj  uszkodzenia rury 
po wykonaniu w technice bezwykopowego monta u. 
Rury dopuszczone do stosowania w metodzie bezwykopowego monta u ruroci gów, zgodna z PAS 
1075 Typ 3. 

 budow  uzbrojenia tj.: zasuwy wraz z obudowami i skrzynkami, hydranty nadziemne, opaski do 
nawiercania wraz z zasuwami, kszta tki, trójniki itp., 

 
UWAGA. Wykonawca zamontuje na sieci/magistrali wodoci gowej nawiert/opask  z zasuw  na 
przy czu przewidzianym w projekcie. W przypadku braku w projekcie przy cza, na ka dej z dzia ek 
na której stoi budynek mieszkalny, Wykonawca zabuduje nawiert/opask  z zasuw . Cena nawiertu 
winna by  uj ta w cenie ofertowej. 
 

 wykonanie przewiertów poziomych pod drogami i ciekami w rurach ochronnych, 
 wykonanie przewiertów sterowanych pod ciekami oraz drogami w rurach ochronnych, 
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 wykonanie przekrocze  dróg oraz rowów metod  rozkopu w rurach ochronnych, 
 wykonanie zabezpiecze  przy skrzy owaniach z istniej cym uzbrojeniem podziemnym, w tym 

kabli teletechnicznych i energetycznych, 
 wykonanie ubezpiecze  cieków wodnych w miejscach przekrocze , 
 oznakowanie lokalizacji armatury i przebiegu ruroci gów na trwa ych elementach 

zagospodarowania naziemnego terenu lub na s upkach, 
 roboty geodezyjne, roboty ziemne, zabezpieczenie cian wykopów, odwodnienie wykopów, 

wykonanie prób szczelno ci, dezynfekcja i p ukanie sieci wodoci gowej,  
 roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni dróg, 
 przywrócenie do stanu pierwotnego i zagospodarowanie terenu po robotach budowlanych 

zwi zanych z budow  sieci wodoci gowej. 
Szczegó owy zakres i rodzaje robót okre lone s  w Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze Robót. 
Podstaw  do okre lenia ilo ci robót g ównych jest Przedmiar robót, który ma jedynie charakter 
pomocniczy. Wykonawca zrzeka si  roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie w przypadku  wykrycia 
braków w przedmiarze robót. 
Zakres robót obejmuje równie  prace towarzysz ce i roboty tymczasowe opisane poni ej w punkcie 1.4 
OST 00.00. 
 
1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych 
Do prac towarzysz cych i robót tymczasowych zalicza si  roboty, których wykonanie niezb dne jest do 
wykonania przedmiotu zamówienia a które nie s  wyszczególnione w umowie. 
Do prac towarzysz cych zalicza si  m. in.: 
 utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy, 
 utrzymanie urz dze  Terenu Budowy wraz z maszynami, 
 pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrz dów pomiarowych, 
 wykonanie niezb dnych prac badawczych i projektowych, 
 dzia ania ochronne zgodnie z warunkami BHP, 
 wietlenie i ogrzewanie pomieszcze  pracowniczych, 
 doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania i odprowadzanie cieków, 
 przewóz materia ów do miejsc ich wykorzystania, 
 zabezpieczenie robót przed wod  opadow , 
 zabezpieczenie obiektów znajduj cych si  w strefie wp ywu pracy sprz tu, 
 przebudowa obiektów koliduj cych pod nadzorem ich w cicieli, 
 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszcze  wynikaj cych z robót 

wykonywanych przez wykonawc , 
 prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja terenu, 
 obs uga geodezyjna, odtworzenie punktów wysoko ciowych, 
 inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów znajduj cych 

si  w strefie wp ywu pracy ci kiego sprz tu, 
 odbudowa terenów zielonych i ma ej architektury, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 

 
Do robót tymczasowych zalicza si  m. in.: 
 zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kana ów, kamieni granicznych, drzew, ro lin itp., 
 wykonanie i monta  znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji ruchu, 
 wykonanie niezb dnych dróg tymczasowych, 
 enie k adek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacj wietln , 
 wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót wykopkowych, 
 przej cie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych i 

nawodnionych oraz ich odprowadzanie, 
 oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowi zuj cym 

prawem budowlanym, oraz tablic promocyjnych i pami tkowych projektu zgodnie z obowi zuj cymi 
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wytycznymi w tym zakresie, 
 Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych w zakresie 

opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót. 
Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urz dze  i robót itp. niezb dnych do wykonania robót 
sta ych, przeprowadzenia prób ko cowych oraz utrzymania ci ci pracy istniej cych systemów nale y 
uwzgl dni  w cenach jednostkowych robót zasadniczych. 
 
1.5 Szczegó owe Specyfikacje Techniczne SST 
Wymagania Ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi Szczegó owymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
SST 01.01  Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 
SST 01.02 Roboty monta owe, przekroczenia przeszkód terenowych – sie  wodoci gowa 
SST 01.03  Roboty drogowe – rozbiórki i odtworzenia 
 
1.6 Okre lenia podstawowe 

yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj ca jego przydatno  do 
stosowania w budownictwie, 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 
Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obs uguj cych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuni cia po jego zako czeniu, 
Dziennik budowy – oznacza urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i 
okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj ce dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002r. nr 108 poz. 953) wraz z pó niejszymi zmianami. 
Inspektor nadzoru  –  osob  wyznaczon  przez Zamawiaj cego za powiadomieniem Wykonawcy, 
realizuj ca zadania na podstawie umowy o wiadczenie us ug Nadzoru inwestorskiego obejmuje funkcje 
uj te w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz 
funkcji przewidzianych w umowie 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , posiadaj ca zgodnie z Polskim Prawem 
uprawnienia do pe nienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami okre lonymi w ST, dzia aj ca i 
upowa niona do wyst powania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Umowy.  
Kierownik Rodzaju Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawc , posiadaj ca zgodnie z Polskim 
Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia którego zosta a wyznaczona. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do 
przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz robót, 
Materia y - wszelkie materia y naturalne i wytwarzane, jak równie  ró ne tworzywa  
i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez In yniera, 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych  Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li 
przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy, w formie pisemnej, dotycz ce 
sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem Dokumentacji Projektowej, b  
sprawuj ca nadzór autorski, 
Ksi ka (Ksi ga) obmiarów - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, s cy do wpisywania i rozliczania przez Wykonawc  faktycznie wykonanych robót w formie 
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wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru wyznaczonego przez In yniera, 
Rodzaje Robót - Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty monta owe (sieciowe instalacyjne), 
drogowe, geologiczne, elektryczne itp. 
Przedmiar Robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejno ci technologicznej ich 
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy opis, oraz wskazanie 
specyfikacji technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót. 
Przedmiar robót nie ma wi cego charakteru dla ustalenia zakresu przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca nie ma zrzeka si  w przypadku ustalenia braków w przedmiarze robót domagania si  
zwi kszenia wynagrodzenia albo czasu realizacji przedmiotu umowy. 
Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przyk ad dolina, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przyk ad droga, kolej, ruroci g itp., 
Tablica informacyjna - oznacza tablic  informacyjn  umieszczan  na Terenie Budowy zgodnie z Prawem 
Budowlanym spe niaj ca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym.  
Teren Budowy – oznacza przestrzenie, w których maj  by  wykonane roboty stale, do których maj  by  
dostarczone urz dzenia i materia y, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostan  wyspecyfikowane w 
umowie jako tworz ce cz  Terenu Budowy. Termin ten jest to samy z poj ciem Placu Budowy. 
 
Cz  okre le  podstawowych zosta a zawarta w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych. 
Pozosta e definicje s  zawarte w umowie. 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii Robót wyspecyfikowano wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV). 

yte skróty nale y rozumie  nast puj co: 
BHP – Bezpiecze stwo i higiena pracy 
BIOZ – Bezpiecze stwo i ochrona zdrowia 
CPV – Wspólny s ownik zamówie  
ST – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (niniejsze opracowanie)  
OST – Ogólna specyfikacja techniczna - wymagania ogólne 
SST – Szczegó owa specyfikacja techniczna 
SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
PZJ – Program zapewnienia jako ci  
PZH – Pa stwowy Zak ad Higieny 
HRR – Harmonogram Realizacji Robót 

 
1.7 Informacja o Terenie Budowy 
Teren robót zlokalizowany jest na terenie gminy Tuchów w msc. Tuchów prz ul. Partyzantów. W/w 
miejscowo  po ona jest w po udniowo wschodniej cz ci powiatu tarnowskiego. Teren przez, który 
przebiega trasa projektowanych ruroci gów wodoci gowych le y w terenie pagórkowatym. 
Trasy projektowanych kana ów przebiegaj  przez tereny zielone, grunty rolne, podwórka, wzd  ci gów 
komunikacyjnych, miejscami w drogach gminnych i powiatiwych. Zabudow  stanowi przede wszystkim 
budownictwo jednorodzinne, zagrodowe i obiekty u yteczno ci publicznej. 
Na obszarze wyst puje infrastruktura techniczna w postaci sieci napowietrznych i podziemnych tj.: linie i 
kable energetyczne, teletechniczne, wodoci gi, gazoci gi, przy cza doprowadzaj ce wod  ze studni do 
budynków oraz przy cza odprowadzaj ce cieki do zbiorników bezodp ywowych. 
Sie  wodoci gowa przekracza ró ne typy dróg i nawierzchni, drogi powiatowe, gminne, potoki wraz z 
dop ywami oraz inne cieki wodne i rowy.  
Przekroczenia wy ej wymienionych obiektów nale y wykona  pod nadzorem u ytkowników po 
uprzednim pisemnym poinformowaniu ich o terminie rozpocz cia robót. Roboty powinny by  
wykonywane z nale yt  ostro no ci  z zachowaniem wymogów bezpiecze stwa. Wszelkie kolizje nale y 
odpowiednio zabezpieczy  zgodnie z wymogami Polskich Norm, dokumentacji projektowej i wymaga  

ytkowników i zarz dców omawianych obiektów. 
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Szczegó owe dane o terenie budowy przedstawiono w dokumentacji projektowej. 
 
1.8 Ogólne wymagania dotycz ce realizacji przedmiotu zamówienia 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  
Projektow , ST i poleceniami In ynierowi. 
1.8.1  Podstawa wykonania prac obj tych przedmiotem zamówienia 
Podstaw  wykonania Robót obj tych przedmiotem zamówienia jest: 
 Umowa, 
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z Przedmiarem robót, 
 Projekty budowlane i wykonawcze, 
 Decyzje administracyjne. Uzgodnienia, opinie, warunki techniczne. 
  

1.8.2 Przekazanie Terenu  Budowy 
Inwestor zobowi zany jest do protokolarnego przekazania terenu budowy i frontu robót w terminie do 7 
dni roboczych, licz c od daty zawarcia umowy, a Wykonawca zobowi zany jest w tym terminie do jego 
przyj cia od Inwestora. 
Wykonawca ponosi pe  odpowiedzialno  za plac budowy od chwili jego protokolarnego przyj cia do 
momentu podpisania bezusterkowego protoko u odbioru ko cowego. W przypadku, gdy Wykonawca 
uzna, e obszar terenu budowy przekazany przez Inwestora jest niewystarczaj cy dla potrzeb 
Wykonawcy, Wykonawca winien w asnym staraniem i na w asny koszt zapewni  sobie dodatkowy teren.  
Inwestor ma mie  w ka dym czasie swobodny dost p do ternu budowy. W dniu podpisania niniejszej 
umowy Wykonawcy zostanie przekazana dokumentacja projektowa w jednym egzemplarzu. Dalsze 
potrzebne Wykonawcy kopie Wykonawca sporz dzi na w asny koszt. Powielanie i wykorzystywanie 
dokumentacji projektowej przez Wykonawc  jest dozwolone tylko w zakresie niezb dnym dla realizacji 
niniejszej Umowy. Wykonawca nie mo e bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora w szczególno ci 
kopiowa , powiela , publikowa  i udost pnia  osobom trzecim cz ci lub ca ci jakiejkolwiek 
dokumentacji przekazanej Wykonawcy przez Inwestora w zwi zku z zawarciem i wykonaniem niniejszej 
Umowy. Wykonawca zwraca dokumentacje projektow  (orygina ) bezzw ocznie na ka de danie 
Inwestora, zachowuj c do dalszego wykorzystania kopie sporz dzon  we w asnym zakresie. 
Inwestor nie przeka e placu budowy do czasu przed enia i zaakceptowania przez niego: planu 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. Opó nienie z tego tytu u b dzie traktowane jako powsta e z przyczyn 
zale nych od Wykonawcy i nie mo e stanowi  podstawy do zmiany terminu zako czenia robót.  
Wykonawca jest zobowi zany do zorganizowania terenu budowy i podj cia wszystkich czynno ci 
niezb dnych do w ciwego wykonania prac, w tym: zabezpieczenia, o wietlenia i oznakowania terenu 
budowy w szczególno ci wykopów otwartych. Wykonawca zobowi zany jest do zapewnienia, aby adna 
osoba poza pracownikami lub osobami dzia aj cymi za zlecenie Wykonawcy, niezb dnymi w celu 
realizacji robót, nie przebywa a na placu budowy bez pisemnej zgody Wykonawcy lub Inwestora. 
 
Wykonawca po protokolarnym przej ciu placu budowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni ma dokona  
inwentaryzacji i wytyczenia przebiegu obiektów budowlanych, których realizacja jest przedmiotem 
niniejszej umowy. 
Wykonane czynno ci wytyczenia zostanie udokumentowane raportem z inwentaryzacji, tak aby w 
terminie do 30 dni od przekazania przez Inwestora terenu budowy, Inwestor otrzyma  raport. Raport 

dzie zawiera : dokumentacj  filmow  i fotograficzn , uwagi do dokumentacji projektowej wskazuj ce 
na b dy projektowe, uwagi do dokumentacji niezb dnej do realizacji zadania (aktualno  uzgodnie , 
pozwole ), uwagi do terenu budowy (wskazanie przeszkód naturalnych, sztucznych wymuszaj cych 
zmian  trasy przebiegu obiektu liniowego i innych obiektów budowlanych), szacunkowy czas na 
przeprojektowanie oraz uzyskanie wymaganych aktów prawnych (zgód, pozwole , uzgodnie ), list  
zbiorcz  dokumentuj  powiadomienie w cicieli i administratorów terenów przez które b dzie 
przechodzi  teren budowy o planowanym rozpocz ciu i zako czeniu robót budowlanych, dokumentacje 
(szkice z tyczenia), PZJ, wyszczególnienie odcinków przebiegaj cych w pasach drogowych z podzia em na 
drogi; powiatowe, gminne. 
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Po wytyczeniu przebiegu sieci w sytuacji zlokalizowania trwa ych przeszkód uniemo liwiaj cych 
realizacj  przedmiotu umowy b  b dów projektowych Wykonawca zobowi zany jest w asnym si ami i 
na w asny koszt opracowa  projekt budowlany zamienny oraz uzyska  zamienne pozwolenie na budow . 
W tym celu Wykonawca zobowi zany jest do samodzielnego uzyskania niezb dnych zgód, zezwole , 
uzgodnie  i spe nienia wszelkich niezb dnych warunków celem umo liwienia realizacji inwestycji. W 
przypadku pojawienia si  w tpliwo ci co do przebiegu granic dzia ek, Wykonawca na w asny koszt 
przeprowadzi procedur  rozgraniczenia. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  
punktów pomiarowych do chwili odbioru ko cowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. Wykonawca podejmuje si  równie  uzyska  
wszelkie inne niezb dne akty prawne daj ce mo liwo  pe nej realizacji przedmiotu umowy. 
 
1.8.3 Dziennik Budowy 
Wykonawcy niezb dnego pe nomocnictwa w celu uzyskania Dziennika Budowy, a je eli jest w 
posiadaniu dziennika budowy przeka e za protoko em. 
Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i 
Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko ca okresu budowy. 
Dziennik Budowy b dzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca b dzie odpowiedzialny za 
jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje b  wprowadzane do Dziennika Budowy 
jedynie przez osoby w ciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. Ka dy zapis w Dzienniku 
Budowy winien by  opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu wraz z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonywane trwa  
technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. Za czone do 
Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i 
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru wyznaczonego przez In yniera.  
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez w ciwie umocowane osoby nie reprezentuj ce 
Zamawiaj cego, Wykonawc  ani Inspektora b  natychmiast zg aszane Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego przez Kierownika budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego podejmie wszelkie 
dzia ania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z Umow . 
 
1.8.4 Dokumentacja Projektowa, Wykonawcza i Powykonawcza 
Dokumentacja Projektowa stanowi tom 3.2 SIWZ. 
Dokumentacja Projektowa zosta a sporz dzona w oparciu o projekty wyszczególnione w pkt. 10.  
W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz Projektu Budowlanego i Wykonawczego oraz 1 
egzemplarz kopii Pozwolenia na Budow , wydanego przez w ciwy organ. Wykonawca na w asny koszt 
dokona powielenia wypo yczonych od Zamawiaj cego projektów budowlanych. Dokumentacja winna by  
zwrócona niezw ocznie po pisemnym zwróceniu si  przez Zamawiaj cego. 
Wykonawca we w asnym zakresie i na w asny koszt opracuje niezb dn  do realizacji Umowy 
dokumentacj  wykonawcz  wraz z wymaganymi uzgodnieniami m. in. projekt organizacji ruchu, 
ewentualny projekt odwodnienia wykopu, dokumentacj  powykonawcz  wraz z dokumentacj  
geodezyjn  powykonawcz  oraz sporz dzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezb dne do rozpocz cia 
i prowadzenia robót oraz wyst pienia Zamawiaj cego o dopuszczenie wykonanych sieci i obiektów do 

ytkowania.  
Koszty zwi zane z aktualizacj  dokumentacji projektowej, uzgodnie , decyzji, warunków wraz z kosztami 
zawarcia umów przy czeniowych do sieci i opracowaniem zamiennej dokumentacji, b  z jej konieczn  
aktualizacj , uzyskaniem postanowie , decyzji i innych koniecznych uzgodnie  uwzgl dnione zostan  
przez Wykonawc  w cenie Umownej. 
Wykonawca wykona instrukcje obs ugi i konserwacji dla wszystkich elementów Robót. 
Plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika Budowy z 
ramienia zada  Wykonawcy.  
 
Dokumentacja sporz dzona przez Wykonawc  winna uwzgl dnia  warunki: 
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 wynikaj ce z praw autorskich, 
 wynikaj ce z przyj tych oblicze , 
 wynikaj ce z zalece  uj tych w projekcie budowlanym. 

Dodatkowe dokumentacje sporz dzone przez Wykonawc  wraz z niezb dnymi uzgodnieniami i kosztami 
równie  zwi zanymi z cen  przy czeniow  musz  by  zaakceptowany przez Zamawiaj cego lub Inspektora 
nadzoru. Koszty dodatkowych dokumentacji (i wszystkie inne z tym zwi zane) sporz dzonych przez 
Wykonawc  nale y przewidzie  w cenie Umowy. 
Dokumentacja powykonawcza winna przedstawia  wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, 
jak zrealizowa  je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót obejmuj  
mapy, szkice i operaty obs ugi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych 
dok adno ci. Dokumentacja musi by  przygotowana zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi przepisami prawa w 
Polsce i wymogami Wydzia u Geodezji i Katastru Nieruchomo ci w Tarnowie w uk adzie wspó rz dnych „1965” 
i „2000”. Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta  sporz dzona w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej w min. 4 egzemplarzach. Dodatkowo Wykonawca przed y inwentaryzacj  powykonawcz  w 
wersji papierowej w skali 1:1000. Przed ony dodatkowy egzemplarzy dokumentacji powykonawczej winien 
by  sporz dzony na podk adzie aktualnej mapy zasadniczej. Wymaga si  sporz dzenia inwentaryzacji 
powykonawczej wykonanych obiektów i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z In ynierem, 
na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien 
obejmowa  pas terenu w odleg ci co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i  co najmniej 30 m poza 
granice ewidencyjne dzia ek, na których wykonano obiekty budowlane takie jak np. przepompownie cieków, 
hydrofornie, itp.  
W ramach inwentaryzacji wymagane jest równie  od Wykonawców przekazanie wykazu wspó rz dnych 
pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (za ama  i w ów) oraz charakterystycznych 
punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w wersji papierowej wraz z powykonawczymi 
geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiedni  ilo  w/w 
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawieraj  inwentaryzacj  powykonawcz  na w/w 
cyfrowej mapie wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych dok adno ci, nale y 
przekaza  do w ciwego terenowo o rodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, pozosta e egzemplarze 
nale y przed  In ynierowi, który przedmiotow  dokumentacj  przeka e Zamawiaj cemu.  
Wraz z dokumentacj  powykonawcz  Wykonawca przed y kartoteki studni i karty obiektów na sieciach w 
szczególno ci armatura. 
Pomiary geodezyjne winny by  dokonywane na bie co na otwartym wykopie. Do momentu przedstawienia 
przez Wykonawc  opracowania z pomiarów powykonawczych sygnowanych przez geodet , nie zostanie 
potwierdzony odbiór robót zanikaj cych – protokó  nie zostanie podpisany przez przedstawicieli stron. 
W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniej cym uzbrojeniem terenu nale y poda  kilka 
danych z terenu tj.: wspó rz dne, rz dne, wysoko ci sieci koliduj cej, parametry rury os onowej, itp. Kopie 
szkiców oraz dokumentacj  fotograficzn  wszystkich kolizji Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu. Nale y 
wykona  fotografi  od góry ka dej studni przy otwartym w azie. 
Na etapie realizacji Wykonawca b dzie przechowywa  przez ca y czas, co najmniej jedn  kopi  Dokumentów 
umownych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na 
Terenie Budowy, w biurze.  
Wykonawca powinien przechowywa  na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robót na 
Terenie Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdowa  si , co najmniej nast puj ce dokumenty: 
Pozwolenie(a) na Budow , Projekt Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza, 
protokó  przekazania Terenu Budowy, protoko y odbioru robót, notatki ze spotka  organizacyjnych, instrukcje 
i notatki Inspektora nadzoru oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru. 
Wspomniana powy ej dokumentacja powinna by  przez ca y czas dost pna do wgl du dla Inspektora 
Nadzoru czy Przedstawiciela Zamawiaj cego. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za przechowywanie i 
uaktualnianie dokumentacji przez ca y czas. 
Dokumenty odbiorowe maj  zosta  przekazane w 3 egzemplarzy w tym 1 orygina  i 2 kopie. 
 
1.8.5 Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i ST 
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowi  cz  Umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci 
wymieniona w Warunkach Umowy. 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Dokumentach umownych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomi  pisemnie Zamawiaj cego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia y b  zgodne ze ST i Dokumentacj  Projektow . 
Dane okre lone w ST i w Dokumentacji Projektowej  b  uwa ane za warto ci docelowe, od których 
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów 
budowli  musz  by  jednorodne  i  wykazywa  blisk  zgodno  z  okre lonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  
cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
 
1.8.6 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze stwa Terenu Budowy oraz Robót poza 
Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, a  do zako czenia i podpisania protoko u odbioru 
ko cowego robót, a w szczególno ci: 
1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj cych czynno ci zwi zane z budow  i 

nienaruszalno  ich mienia s cego do pracy a tak e zabezpieczy Teren Budowy przed dost pem 
osób nieupowa nionych. 

2. Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do  zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu Robót 
projekt organizacji ruchu powinien by  aktualizowany przez Wykonawc  na bie co. 

3. Fakt przyst pienia do Robót Wykonawca obwie ci przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez niego, 

4. Zabezpieczenie Terenu Budowy w Robotach remontowych („pod ruchem"). Wykonawca jest 
zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy zgodnie z „Prawem o ruchu 
drogowym" i innymi przepisami zwi zanymi w okresie trwania realizacji Umowy, a  do zako czenia i 
odbioru ostatecznego Robót. 

5. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie 
tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, itp., 
zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni sta e warunki 
widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów 
bezpiecze stwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

6. Wykonawca podejmie odpowiednie rodki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadz cych do 
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego rodkami transportu lub jego 
podwykonawców, dostawców. 

7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odr bnej zap acie i 
przyjmuje si , e jest w czony w Cen  Umown  poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze 
Robót. 
 

1.8.7 Stosowanie przepisów prawa i norm 
W Specyfikacjach Technicznych zosta y wymienione Normy krajowe. Winny one by  traktowane jako 
integralna cz  Specyfikacji Technicznych i czytane w po czeniu z Dokumentacj  Projektow  i 
Specyfikacjami, w których s  wymienione. 
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowi zuj  w zwi zku z 
wykonaniem prac obj tych umow  i stosowania ich postanowie  na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zak ada si , i  Wykonawca dog bnie 
zaznajomi  si  z tre ci  i wymaganiami tych norm. 
Wykonawca Robót jest zobowi zany do bezwzgl dnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
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prowadzenia Robót. 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i b dzie w pe ni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych (w tym przepisów i norm Unii 
Europejskiej) podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie 
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób 
ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne 
odno ne dokumenty. 
 
1.8.8 Pracownicy 
W celu realizacji robót wykonawca zobowi zany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych i do wiadczeniu zgodnie z Warunkami Umowy. Robotnicy i personel 
techniczny przebywaj cy stale na terenie budowy powinni u ywa  odpowiednich i ujednoliconych 
roboczych uniformów lub kombinezonów na których winna by  umieszczona nazwa Wykonawcy, przy 
czym powinny one si  ró ni  w zakresie stanowisk, oraz osób zatrudnionych przez firmy 
podwykonawcze. 
Personel Wykonawcy powinien zosta  wyposa ony w rodki ochrony indywidualnej wymagane 
przepisami BHP w zale no ci od rodzaju wykonywanych czynno ci. 
Dla Go ci, lub osób wizytuj cych nale y równie   posiada rodki indywidualnego zabezpieczenia zgodnie 
z wymogami BHP. 
 
1.9 Harmonogram robót 
Wykonawca z y wraz z raportem wst pnym (z inwentaryzacji) harmonogram realizacji robót 
obejmuj cy m. in.: okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi, wyra nie 
wyszczególnione poszczególne funkcje, dzia ania i zadania dla wszystkich g ównych operacji, instalacji i 
urz dze  uj tych w ST i Dokumentacji Projektowej, pocz wszy od momentu z enia zamówienia do 
jego ko cowego zatwierdzenia i realizacji robót. 
Wykonawca przy sporz dzaniu harmonogramu powinien uwzgl dni  nast puj ce czynniki i warunki: 
 dojazdy i wyjazdy z placu Robót musz  by  zapewnione przed rozpocz ciem jakichkolwiek Robót, 
 wszystkie urz dzenia zwi zane z bezpiecze stwem i organizacj  Ruchu powinny znajdowa  si  w 

odpowiednim miejscu przed rozpocz ciem Robót na danym obszarze, 
 nale y okre li  strefy wp ywu pracy ci kiego sprz tu  na  istniej  zabudow . Przed przyst pieniem 

do Robót nale y dla budynków w tej strefie sporz dzi  inwentaryzacj  i ocen  stanu technicznego. 
Koszt wykonania tych opracowa  obci a Wykonawc . 

Plan zapewnienia jako ci winien by  zawarty w tre ci harmonogramu robót. 
Harmonogram powinien by  sporz dzony z uwzgl dnieniem  podzia u na etapy i uwzgl dnia  d ugo ci 
sieci przewidzianej do wbudowania w danym etapie, ilo ci wbudowanych elementów oraz wielko ci 
robót ziemnych. 
Zamawiaj cy mo e odst pi  o konieczno ci sporz dzenia szczegó owego harmonogramu robót. 
 
RAPORTY AD HOC 
Wykonawca b dzie dostarcza  raporty ad hoc (których tre  ka dorazowo b dzie okre la  Zamawiaj cy) 
w terminie 7 dni od zg oszenia przez Zamawiaj cego takiego zapotrzebowania. Termin zg oszenia uwag 
przez Zamawiaj cego: do 7 dni od dnia otrzymania raportu. Raport ad hoc nale y przekaza  w 3 egz. w 
wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej edytowalnej. 
 
1.10 Raporty i zdj cia z post pu prac 
Wykonawca jest zobowi zany do informowania Zamawiaj cego o stanie realizacji Umowy poprzez 
raporty cotygodniowe zawieraj ce jedynie informacj  o przerobie na danym etapie oraz miesi czne. W 
uzasadnionych przypadkach, na danie Zamawiaj cego powinien przedstawi  raport ad hoc w terminie 
wskazanym w wyst pieniu. 
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RAPORTY MIESI CZNE 
Wykonawca b dzie opracowywa  i dostarcza  Raporty Miesi czne, które b  stanowi y podstaw  
sprawozdawczo ci. Wykonawca jest zobowi zany do przygotowania i przekazywania sprawozda , 
zgodnie z Warunkami Umowy, w wersji pisemnej i elektronicznej, które powinny zawiera  nast puj ce 
informacje: 

 Opis zakresu i rodzaj prac, 
 Szczegó y wszelkich problemów zwi zanych z Robotami wraz z dokumentacj , 
 Zbiorcze podsumowanie wykonanych Robót, 
 Zdj cia dokumentuj ce roboty w okresie sprawozdawczym, w tym w szczególno ci kolizje z 

uzbrojeniem, studnie przy otwartym w azie itp. wraz z opisem – dokumentacj  t  nale y 
przekaza  w formie elektronicznej,  

 Zestawienie zatrudnienia na budowie z podzia em na pracowników nadzoru, robotników, 
 Wykazu u ytego sprz tu, 
 Wykres post pu robót w stosunku do Harmonogramu realizacji robót, 
 Kolorowe fotografie przedstawiaj ce post p robót na ka dym odcinku, 
 Szczegó owy program robót na nast pny miesi c, 
 Wykaz istotnych wydarze , 
 Inne, wg uwag Inspektora. 

Raport miesi czny nale y przekaza  w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej. 
Wykonawca przeka e je w terminie do 7 dni kolejnego miesi ca do Zamawiaj cego.  
Raporty miesi czne i raport tygodniowe s  dokumentami niezale nymi. 
 
1.11 Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i do wiadczeniem yciowym kroki, aby chroni  
rodowisko (zarówno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza  szkody i uci liwo ci dla ludzi i 

asno ci, wynikaj ce z zanieczyszcze , ha asu i innych skutków prowadzonych przez niego dzia . 
Wykonawca zapewni, e emisje w powietrze oraz odp ywy powierzchniowe i cieki wynik e z dzia  
Wykonawcy nie przekrocz  warto ci okre lonych w stosownych przepisach prawa polskiego. 
Wykonawca uzyska we w ciwym zakresie i na w asny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na 
wywóz nieczysto ci sta ych i p ynnych oraz bezpieczne, prawid owe odprowadzanie wód gruntowych i 
opadowych z ca ego Terenu Budowy, lub miejsc zwi zanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, 
ani ich otoczenie nie zosta y uszkodzone. 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz ce 
ochrony rodowiska naturalnego. W szczególno ci Wykonawca powinien zapozna  si  z 
postanowieniami Rozdzia u 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „o odpadach” Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 
251 w przypadku konieczno ci z enia na odk ad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wyst pi  o 
okre lone Ustaw  zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie  wszelkie koszty zwi zane z 
zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu i materia ów z rozbiórek (traktowanych jako odpad). Koszty 
odwiezienia nadmiaru ziemi na sk adowisko oraz koszty unieszkodliwiania materia ów z rozbiórek nale y 
uwzgl dni  w kwocie umownej. Koszty te nale y uwzgl dni  w kosztach robót podstawowych. 
W okresie trwania budowy i wyka czania Robót Wykonawca b dzie: 
a) utrzymywa  Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm 

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  Terenu Budowy oraz b dzie unika  uszkodze  
lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub 
innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. Stosuj c si  do tych wymaga  

dzie mia  szczególny wzgl d na: 
1) Lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
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 mo liwo ci  powstania po aru. 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. Nie 
dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych 
materia ów  na  rodowisko.  Materia y,  które  s  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót,  a  po  
zako czeniu Robót ich szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem 
przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy 
Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji 
pa stwowej.  
Wycinka drzew 
W ramach zakresu robót obj tych Umow  nie przewiduje si  wycinki drzewostanu, na który wymagane 

 pozwolenia administracyjne. Niemniej jednak Wykonawca jest zobowi zany zna  wszelkie regulacje 
prawne w zakresie wycinki lub przesadzania zieleni. Je li zajdzie taka potrzeba. Wykonawca uzyska 
wszelkie wymagane pozwolenia (w tym w ciwego Urz du Miejskiego i w ciciela terenu) niezb dne 
do prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni i zagospodarowania odpadów oraz pokryje wszystkie 
koszty zwi zane z prowadzeniem tych robót i ich odbiorem. Je li zaistnieje okoliczno  zwi zana z 
wycink  drzewostanu, a której nie mo na unikn , wówczas op at  administracyjn  za usuni cie zieleni 
koliduj cej z realizacj  inwestycji (tzw. op aty za wprowadzenie zmian w rodowisku naturalnym) 
pokryje Wykonawca. 
 
1.12 Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. W celu zabezpieczenia p.po . na 
Terenie Budowy nale y przewidzie  punkty p.po . Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t 
przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materia y 
atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem 
wywo anym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.13 Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak 
ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urz dze  w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim programie rezerw  
czasow  dla wszelkiego rodzaju Robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i 
urz dze  podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi  Inspektora nadzoru i w adze lokalne o zamiarze 
rozpocz cia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie 
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. Prace zwi zane ze 
skrzy owaniami z uzbrojeniem i inn  infrastruktur  liniow  Wykonawca zobowi zany jest wykona  pod 
nadzorem ich u ytkowników. 
Prawo tranzytu i zaplecze 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obci enia z tytu u specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, 
których mo e potrzebowa , w czaj c te dotycz ce dost pu do Terenu Budowy. Wykonawca uzyska 
tak e na w asne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urz dzenia poza Terenem Budowy, których mo e 
potrzebowa  dla celów Robót. 
Wykonawca powinien zapewni  dojazdy do poszczególnych posesji b cych w obszarze wp ywów prac 
wykopkowych i budowlanych, a tak e na Teren Budowy dla pogotowia stra y po arnej itp. podczas 
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wykonywania prac na koszt w asny. Prace wykopkowe i konstrukcyjne nale y prowadzi  etapami wed ug 
projektu organizacji robót zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
Unikanie zak óce  
Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz wymogami w adz drogowych, Teren Budowy -wykopy 
powinny by  zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy o wietlone czerwonymi wiat ami 
ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robót przej cia dla osób pieszych powinny by  zabezpieczone 
mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w pobli u istniej cego uzbrojenia 
Wykonawca mo e realizowa  pod p atnym nadzorem ich u ytkowników. Wykonawca w trakcie realizacji 
robót zobowi zany jest podj  wszelkie niezb dne czynno ci dla prawid owego zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem istniej cych drzew oraz chroni  przed zanieczyszczeniem wody p yn ce oraz zapewni  
czysto  chodników i jezdni. Mycie chodników i jezdni nale y wykonywa  min. 2 razy na dzie . Do 
obowi zku Wykonawcy nale y opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru zabezpieczenia 
chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagaj cej odpowiednich zabezpiecze , a tak e 
uzyskanie stosownych uzgodnie . 
Zabezpieczenie przylegaj cych nieruchomo ci 
Wykonawca na w asn  odpowiedzialno  i na swój koszt, podejmie wszelkie rodki zapobiegawcze 
wymagane przez rzeteln  praktyk  budowlan  i do wiadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczno ci, 
aby zabezpieczy  prawa w cicieli posesji i budynków s siaduj cych z Terenem Budowy i unikn  
powodowania tam jakichkolwiek zak óce  czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiaj cego przed i 
przejmie odpowiedzialno  materialn  za wszelkie skutki finansowe z tytu u jakichkolwiek roszcze  
wniesionych przez w cicieli posesji czy budynków s siaduj cych z Terenem Budowy w zakresie, w 
jakim Wykonawca odpowiada za takie zak ócenia czy szkody. 
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie 
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszcze  wynikaj cych z prowadzenia robót. Do 
obowi zków Wykonawcy nale y filmowanie stanu posesji przed robotami, aby unikn  nienale nych 
roszcze . 
Do dokumentacji poodbiorowej do czy  komplet o wiadcze  w cicieli/zarz dców danego gruntu, 
na którym prowadzone by y roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanej sieci i 
doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego. 
I 
stniej ce instalacje 
Wykonawca zaznajomi si  z umiejscowieniem wszystkich istniej cych instalacji, takich jak odwodnienie, 
linie i s upy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wiat owody, wodoci gi, gazoci gi i 
tym podobne, przed rozpocz ciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mog cych uszkodzi  
istniej ce instalacje. Ka dorazowo przed przyst pieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 
wykopy b  wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie mo e 
stanowi  zagro enie bezpiecze stwa ruchu. Wszystkie te czynno ci b  wykonywane na warunkach 
ustalonych z administratorem i w cicielem instalacji. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie 
uszkodzenia dróg, rowów odwadniaj cych, wodoci gów i gazoci gów, s upów i linii energetycznych, 
kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub 
jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezw ocznie naprawi wszelkie 
powsta e uszkodzenia na w asny koszt, a tak e, je li to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane 
przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim programie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju 
Robot, które maj  by  wykonywane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na Terenie 
Budowy. Wykonawca b dzie realizowa  roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla 
mieszka ców. Wjazdy drogowe na posesje i doj cia do budynków nie mog  by  wy czone na czas 

szy ni  2 godziny. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w s siedztwie budowy 
spowodowane swoj  dzia alno ci . Wykonawca b dzie zobowi zany uzyska  w asnym staraniem i na 

asny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia w adz lokalnych, przedsi biorstw i w cicieli 
wymagane do niezb dnego zdemontowania istniej cych instalacji, zamontowania instalacji 
tymczasowych, usuni cia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniej cej instalacji, 
ka dorazowo na podstawie uzgodnie  poczynionych z In ynierem. Wykonawca zabezpieczy nadzór 
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cicieli lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacj  robót w pobli u ich uzbrojenia. 
Koszty nadzorów obcych nale y uwzgl dni  w cenie Umownej. 
Do odbioru robót ulegaj cych zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna i szkice 
kolizji z istniej cym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkrytej w wykopie sieci drenarskiej. 
Wykonana dokumentacja fotograficzna po zako czeniu robót monta owych sieci ma pokazywa  
kompletn  i sprawn  technicznie dan  sie  uzbrojenia terenu oraz sie  drenarsk  wraz z 
charakterystycznym, sta ym elementem danego krajobrazu, tak aby nie by o w tpliwo ci co do miejsca 
ich usytuowania w terenie. W przypadku roszcze  w cicieli b  zarz dców danego terenu co do 
uszkodzenia sieci drenarskiej podczas realizacji Umowy i braku udokumentowania, i  zasypana zosta a 
sprawna technicznie sie  drenarska w okresie r kojmi Wykonawca na w asny koszt dokona odkrywki 
oraz w przypadku zniszczenia jej naprawy. 
Do uzyskania protoko u odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  m. in. protoko y 
odbiorów przekrocze  i zbli  do sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej (m. in. gazowej i 
elektrycznej). W przypadku, gdy wykonywane prace mog  mie  wp yw na istniej ce instalacje (sieci) 
podziemne Wykonawca powinien skontaktowa  si  z miejscowymi administratorami ustawowo 
odpowiedzialnymi za wy ej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywa  z nimi cis  wspó prac  przez 
ca y czas trwania Robót. Ewentualn    przebudow    urz dze    koliduj cych   nale y   wykona    pod   
nadzorem i wyszczególni  w uzgodnieniu z w cicielami (administratorami) tych urz dze . Wykonawca 
ponosi     wszystkie     koszty     nadzorów     w cicieli     (administratorów)     urz dze  w  trakcie  ich  
przebudowy. W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania 
robót lub na skutek zaniedbania. Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty 
zwi zane z napraw  i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym mo liwym terminie przywracaj c ich stan do 
kszta tu sprzed awarii. 
Obiekty i obszary chronione 
Je li w trakcie prowadzenia Robót nast pi ods oni cie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a 
nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemo liwa oka e si  zako czenia prac w 
terminie umownym, to Wykonawca b dzie uprawniony do wyst pienia o dodatkowy czas (przesuniecie 
terminu zako czenia robót) w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. Po odkryciu jakiegokolwiek 
takiego znaleziska, Wykonawca bezzw ocznie da powiadomienie Inspektorowi nadzoru, który wyda 
polecenia co do sposobu zaj cia si  nim. 
Omawiana inwestycja zlokalizowana jest cz ciowo na terenach obj tych cis  stref  ochrony 
konserwatorskiej. Dla zada  obj tych stref  ochrony konserwatorskiej nale y zachowa  warunki 
wynikaj ce z uzgodnie  zawartych w dokumentacji projektowej. Wszelkie koszty zwi zane z 
zachowaniem w/w warunków nale y uwzgl dni  w cenie umownej (geolog po stronie Wykonawcy). 
Wykonawca w trakcie wykonywania robót ziemnych zapewnieni nadzór w ciwego terenowo 
Konserwatora Zabytków (nadzór archeologiczny) nad prowadzonymi robotami i poniesie koszty 
pe nienia tego nadzoru, co powinno zosta  uwzgl dnione w kalkulacji ceny umownej. 
Wykonawca zobowi zany jest zg osi  do Zamawiaj cego za po rednictwem Inspektora informacj  o     
konieczno ci     zawarcia     odpowiednich     umów / uzgodnie  z instytucjami / administracj  obszarów 
chronionych, zamkni tych, le nych i innych gdzie wymagane s  umowy na umieszczenie urz dze  
obcych. Zg oszenie powinno nast pi  odpowiednio wcze nie aby zapobiec przestojom spowodowanym 
brakiem powy szych uzgodnie  (np. prowadzenie prac na terenie lasów pa stwowych wymaga zawarcia 
umowy dzier awy). 
Obszary upraw 
Roboty na terenach obejmuj cych uprawy b  prowadzone po zbiorach, lub je eli uprawy ulegn  
zniszczeniu, b dzie wyp acone odszkodowanie po stawkach obowi zuj cych skupu na danym terenie. 
 
1.14 Ograniczenie obci  osi pojazdów 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie 
materia ów i wyposa enia na i z placu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz, co do 
przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie 
powiadamia  In yniera. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  
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dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie Terenu Budowy i Wykonawca b dzie 
odpowiada  za napraw  wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
In ynierowi. 
 
1.15 Bezpiecze stwo i Higiena Pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i 
higieny pracy oraz bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek 
zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i 
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze stwa publicznego. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Cenie Umownej. 
W zakresie wymogów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
Wykonawc  w szczególno ci obowi zuj : 
1) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotycz cej 

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz.1126 z 2003 r.), 

2) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

3) Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, 2003 r.). 

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA b ca 
cz ci  dokumentacji przetargowej, stanowi  zobowi zania umowne Wykonawcy. 
 
1.16 Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do 
robót od daty rozpocz cia do podpisania protoko u odbioru ko cowego danej cz ci przez Inspektora 
nadzoru. Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób, aby teren, budowla drogowa lub jej 
elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ko cowego. Je li 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocz  
Roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Zabezpieczenie Terenu Budowy  
  Wykonawca b dzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupowa nionych na Teren Budowy,  
  osoby upowa nione b  ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiaj cego; oraz 

wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca zosta  powiadomiony przez Zamawiaj cego lub 
In yniera, jako o upowa nionym personelu innych wykonawców Zamawiaj cego na Teren Budowy, 
oraz 

  osób z mocy prawa maj cych wst p na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynno ci urz dowych. 
Dzia ania Wykonawcy na Terenie Budowy 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzia  do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mog  by  uzyskane przez Wykonawc  i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary 
robocze. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne rodki ostro no ci, aby utrzyma  Sprz t Wykonawcy i 
Personel Wykonawcy w obr bie Terenu Budowy i tych dodatkowych obszarów oraz nie dopuszcza  do 
przemieszczania swojego Sprz tu i wkraczania swojego Personelu na przyleg y teren. W terenie nale y 
wyznaczy  miejsca sk adowania poszczególnych materia ów oraz drogi dowozu do strefy monta owej. 
Wykonawca powinien wyznaczy  miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszcze  socjalnych, 
magazynowych i biurowych dla osób bior cych udzia  w realizacji zadania. Podczas realizacji Robót 
Wykonawca b dzie utrzymywa  Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód 
oraz b dzie przechowywa  w magazynie lub odpowiednio rozmie ci wszelki Sprz t Wykonawcy lub 
nadmiar materia ów. Wykonawca b dzie uprz ta  i usuwa  z Terenu Budowy wszelki z om, odpady i 
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niepotrzebne d ej Roboty Tymczasowe.  
Po dokonaniu odbioru Robót, Wykonawca uprz tnie i usunie, z tej cz ci Terenu Budowy i Robót, której 
dotyczy Protokó , ca y Sprz t Wykonawcy, nadmiar materia ów, z om, odpady i Roboty Tymczasowe. 
Wykonawca pozostawi t  cz  Terenu Budowy i Robót w czystym i bezpiecznym stanie. Jednak e 
Wykonawca b dzie móg  zachowa  na Terenie Budowy podczas Okresu Zg aszania Wad takie Dobra, 
jakie b  potrzebne do wype nienia przez Wykonawc  jego zobowi za  wed ug Umowy. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do 
Robót od daty rozpocz cia do daty odebrania robót przez Inspektora nadzoru. Wykonawca b dzie 
utrzymywa  Roboty do czasu ko cowego odbioru. Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób, 
aby budowla lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru 
ko cowego. Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera 
In ynierowi powinien rozpocz  Roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.16.1 Ochrona Robót przed wp ywem warunków atmosferycznych 
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi nale y do Wykonawcy. 
 
1.16.2 Pozwolenia i Zezwolenia 
Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane w Kraju, od w ciwych 

adz swoim staraniem i na swój koszt. W porozumieniu z w adzami lokalnymi i gestorami sieci 
uzbrojenia terenu, Zamawiaj cy wyznaczy terminarz do z enia przez Wykonawc  pe nej dokumentacji 
wymaganej do uzyskania zezwole  lub pozwole  na prowadzenie prac na ró nych odcinkach robót. 
Wykonawca b dzie przestrzega  wymaga  zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i powinien 
umo liwi  wystawiaj cym je w adzom inspekcje i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien 
umo liwi  w ciwym w adzom udzia  w badaniach i procedurach sprawdzaj cych. Jednak e udzia  

ciwych w adz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialno ci 
przewidzianej w ramach Umowy. 
W terminie do 14 dni od przekazania terenu budowy, Wykonawca winien przed  Inspektorowi 
wykaz wszystkich zezwole  wymaganych do rozpocz cia i zako czenia Robót zgodnie z 
Harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawc . Harmonogram ten winien by  zatwierdzony 
przez Inspektora oraz przez Zamawiaj cego. 
Dla ka dego przekroczenia drogi gminnej Wykonawca winien uzyska  indywidualn  decyzj , 
postanowienie na umieszczenie urz dzenia w drodze. Wniosek winien ka dorazowo zawiera  wycinek 
projektu z wskazaniem przej cia pod drog . Wykonawca winien bezwzgl dnie wyegzekwowa  od 
zarz dcy drogi informacji nt. sposobu odtworzenia, bada , odbiorów. Je eli uzyskanie odpowiedniej 
decyzji nie b dzie mo liwe, Wykonawca winien spisa  wszelkie ustalenia z zarz dc  drogi. Wszystkie 
uzyskane decyzje Wykonawca b dzie spisywa  w formie tabelarycznej. Tre  tabeli zostanie wskazana 
przez Zamawiaj cego. 
 
1.16.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:  
Prace organizacyjne 
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu Robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu, 
 przygotowanie terenu, 
 wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, 

oznakowa  i drena u, 
 tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 

Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach nale y odpowiednio 
wcze nie zawiadomi : 
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 Stra  Po arn , 
 Policj , 
 Pogotowie Ratunkowe, 
 mieszka ców i w cicieli posesji przy ulicach w rejonie robót. 

Prace utrzymaniowe 
 oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier i 

wiate , 
 op aty/dzier awy terenu, 
 utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 

Prace porz dkowe/ko cowe 
 usuni cie wbudowanych tymczasowo materia ów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Ulice przez które przebiegaj  trasy kana ów, po wykonaniu sieci zostan  odtworzone do stanu 
pierwotnego. Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich  drogach publicznych 
(drogach, cie kach rowerowych, cie kach pieszych, torowiskach, i tym podobnych) zajmowanych przez 
niego lub przecinanych podczas robót na budowie. W tym celu Wykonawca uzyska we w ciwym 
zakresie i na w asny koszt wszelkie niezb dne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowi zany do 
utrzymania sta ego dost pu do wszystkich posesji przez ca y okres trwania robót na w asny koszt.   
 
1.16.4 Zaplecze Wykonawcy 
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgl dniony powinien by  w cenie 
umownej. Wykonawca powinien zabezpieczy  zaplecze oraz utrzymywa  odpowiedni  ilo  toalet na 
budowie je li wymaga  b  tego warunki lokalne, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za utrzymanie ich we w ciwym stanie oraz odpowiednio cz sty wywóz 
nieczysto ci. Toalety musz  by  regularnie sprz tane i usuni te po zako czeniu robót. 
Wykonawca we w asnym zakresie zapewni czno  telefoniczn  na w asny u ytek. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty z tym zwi zane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przy czy mo e korzysta  z 
energii elektrycznej dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. W ciwy zak ad wska e pole energii, z 
którego Wykonawca b dzie móg  pobiera  energi  elektryczn  po zamontowaniu w asnego urz dzenia 
pomiarowego. Wykonawca za pobran  energi  elektryczn  rozliczy si  z zak adem energetycznym.  
Wykonawca powinien zapewni  dostarczenie wody na cele socjalne i odprowadzenie cieków w 
zapleczu Wykonawcy. Je li b dzie to mo liwe, ze wzgl du na lokalizacj , Wykonawca wykona 
tymczasowe przy cza wod. – kan.  oraz zamontuje urz dzenia pomiarowe na przy czu wodoci gowym. 
Wykonawca zawrze umow  z odpowiednim podmiotem. Zamawiaj cy nie gwarantuje, e dostawy w/w 
mediów odbywa  si  b  w sposób niezawodny i w odpowiednich ilo ciach. Wykonawca b dzie 
odpowiedzialny za usuni cie wszystkich ewentualnych tymczasowych przy czy po zako czeniu robót. 
Wykonawca zapewni na swój koszt w ciw  ochron  zaplecza budowy.  
 
1.16.5 Biuro wykonawcy 
Wykonawca zorganizuje Biuro Wykonawcy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, który 
powinien uzyska  akceptacje Inspektora nadzoru. Biuro b dzie traktowane jako cz  zaplecza 
Wykonawcy.  
Do zada  Wykonawcy nale y zorganizowanie Biura Wykonawcy zlokalizowanego na terenie gdzie b  
prowadzone roboty budowlane obj te umow . Biuro powinno spe nia  wszystkie wymagania w zakresie 
sanitarnym, technicznym, administracyjnym. 
Zamawiaj cy mo e odst pi  od konieczno ci zorganizowania Biura Wykonawcy. 
 
1.17 Ogrodzenie Terenu Budowy 
Wykonawca b dzie zobowi zany do przedstawienia In ynierowi projekt zagospodarowania Terenu 
Budowy lub szkice planów organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego akceptacji, oraz do 
ogrodzenia i utrzymania porz dku na Terenie Budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów. 
Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz wymogami w adz drogowych, Teren Budowy - wykopy 
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powinny by  zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy o wietlone czerwonymi wiat ami 
ostrzegawczymi. 
 
1.18 Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Do obowi zku wykonawcy nale y opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem projekt zabezpieczenia 
chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagaj cej odpowiednich zabezpiecze , a tak e 
uzyskanie stosownych uzgodnie . 
 
1.19 Nazwy i kody robót budowlanych obj tych przedmiotem zamówienia 
Poni szy wykaz kodów wg CPV obejmuje najwa niejsze wyst puj ce roboty budowlane: 
45000000-7   Roboty budowlane 

1. 45100000-8 Przygotowania terenu pod budow  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty 

ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne 
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111230-9  Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów 
45112200-7  Usuwanie pow oki gleby 
45112330-7  Rekultywacja terenu 
45112500-0  Usuwanie gleby 
45113000-2  Roboty na placu budowy 
2. 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i 
wodnej 

45220000-5  Roboty in ynieryjne i budowlane 
45223810-7  Konstrukcje gotowe 
45223820-0  Gotowe elementy i cz ci sk adowe 
45223821-7  Elementy gotowe 
45223822-4  Gotowe cz ci sk adowe 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 
45231100-6  Ogólne roboty budowlane zwi zane z budow  ruroci gów 
45231110-9  adzenie ruroci gów 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów 

i ruroci gów do odprowadzania cieków 
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie ruroci gów i kabli 
45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodoci gów 
45232150-8  Roboty w zakresie ruroci gów do przesy u wody 
45232451-8  Roboty odwadniaj ce i nawierzchniowe 
45236000-0  Wyrównywanie terenu 
45262212-0  Kopanie rowów 
45262300-4  Betonowanie 
45262310-7   Zbrojenie 
45262311-4   Betonowanie konstrukcji 
45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia 
45262360-2  Cementowanie 
45262425-6   Wznoszenie os on szczelnych 
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45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
45233124-4  Drogi dojazdowe 
45233140-2  Roboty drogowe 
45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg 
45233200-1  Roboty w zakresie ró nych nawierzchni 
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233223-8  Wymiana nawierzchni drogowej 
45233226-9  Drogi dojazdowe 
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych 
45233292-2  Instalowanie urz dze  ochronnych 
45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej 
45222000-9  Roboty budowlane w zakresie robót in ynieryjnych, z wyj tkiem 

mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej  
45223500-1   Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45232000-2   Roboty pomocnicze w zakresie ruroci gów i kabli 
45262320-0   Wyrównywanie 
45262370-5   Roboty w zakresie pokrywania betonem 
 

2 Materia y 
2.1 Wst p 
Wszystkie materia y przewidywane do wbudowania b  zgodne z postanowieniami Umowy, 
wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów 
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich w ciwe sk adowanie i wbudowanie zgodnie z za eniami 
SZJ. Wszelkie u yte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów i typ urz dze  nale y rozumie  
jako przyk adowe. Dopuszczone jest stosowanie równowa nych materia ów i urz dze  innych 
producentów po uzyskaniu akceptacji In yniera. 
 
2.2 ród a szukania materia ów 
Co najmniej na trzy tygodnie (21 dni) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje na 
temat ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materia ów. W 
uzasadnionych przypadkach Inspektor b dzie wymaga  odpowiednich wiadectw bada  laboratoryjnych. 
Wykonawca jest zobowi zany do prowadzenia bada  materia ów w celu udokumentowania, e 
materia y uzyskiwane z danego ród a spe niaj  wymagania w sposób ci y. Materia y powinny 
posiada  odpowiednie atesty. 
 
2.3 Pozyskiwanie materia ów miejscowych 
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materia ów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty – 
karta materia owa wg wzoru uzgodnionego z Zamawiaj cym – musz  by  przedstawione do 
zatwierdzenia przez Inspektora i Zamawiaj cego. Bez zgody Inspektora i Zamawiaj cego nie wolno 
Wykonawcy wbudowa adnego z materia ów. Wykonawca odpowiada za spe nienie wymaga  
ilo ciowych i jako ciowych materia ów. Dokumentacja zawieraj ca raport z bada  terenowych i 
laboratoryjnych oraz metod  pozyskiwania materia ów wymaga zatwierdzenia Inspektora. Eksploatacja 
róde  materia ów musi by  zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym 

obszarze. Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie Terenu Budowy, poza tymi, 
które zosta y wyszczególnione w umowie. 
 
2.4 Inspekcja wytwórni materia ów 
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Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia zgodno ci 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu 
sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii 
materia ów pod wzgl dem jako ci. 
W przypadku, gdy Inspektor b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni b  zachowane nast puj ce 
warunki: 
 Inspektor b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w 

czasie przeprowadzania inspekcji. 
 Inspektor b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  

produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji. 
 

2.5 Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Terenu Budowy, 

 z one w miejscu wskazanym przez  Inspektora. Je li Inspektor zezwoli Wykonawcy na u ycie tych 
materia ów do innych Robót, ni  te, dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie 
przewarto ciowany przez Inspektora. Ka dy rodzaj Robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie 
zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i 
niezap aceniem. W ka dym przypadku, gdy Inspektor lub Zamawiaj cy b dzie mia  w tpliwo ci, co do 
zastosowanych (wbudowanych) materia ów maj  Oni prawo do odkopania ci gu i sprawdzenia 
rzeczywi cie wbudowanych materia ów, jakie Wykonawca wskaza  w zatwierdzonych przez Inspektora 
dokumentach. Koszty wszelkich tego rodzaju dzia  ponosi Wykonawca. 
 
2.6 Materia y szkodliwe dla otoczenia 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. Nie 
dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych 
materia ów na rodowisko. 
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu Robót ich szkodliwo  
zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  
technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. 
 
2.7 Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one potrzebne do 
wykonywania Robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci 
oraz by y sk adowane zgodnie z instrukcj , lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby 
instrukcja, lub wytyczne producenta dotycz ce sk adowania materia ów by y dost pne w miejscu ich 
sk adowania i ka dorazowo udost pniane do kontroli In yniera. Miejsca czasowego sk adowania 
materia ów winny by  zlokalizowane w obr bie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z In ynierem 
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc . 
 
2.8 Wariantowe stosowanie materia ów 
Je li ST lub Dokumentacja Projektowa przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju 
materia ów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, na co 
najmniej 3 tygodnie (21 dni) przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to 
wymagane dla bada  prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Inspektora. 
 
2.9 Stosowanie materia ów z odzysku 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania metod pracy pozwalaj cych na odzysk warto ciowych 
materia ów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, wykopów itp. Wykonawca, zapewni, aby 
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tymczasowo sk adowane materia y z odzysku, do czasu, gdy b  one potrzebne do Robót, by y 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci do Robót i by y dost pne 
do kontroli przez In yniera. Wszystkie materia y z odzysku nie zakwalifikowane przez In yniera do 
ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiaj cemu, stanowi  odpad i b  zutylizowane 
staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Umownej. 
 
3 Sprz t 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na jako  wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i te  przy wykonywaniu 
czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu, itp.. 
Sprz t u ywany do Robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod 
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, harmonogramie robót zaakceptowanym przez 
Zamawiaj cego; w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie 
Robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach In ynierowi w 
terminie przewidzianym Umow . 
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by  utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami 
dotycz cymi jego u ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 

ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli Specyfikacje Techniczne przewiduj  
mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
In yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po 
akceptacji In yniera, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz t, maszyny, 
urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków Umowy, zostanie przez In yniera  
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4 Transport 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w ST i 
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umow . 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b , spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki 
transportu nie odpowiadaj ce warunkom Umowy na polecenie Inspektora b  usuni te z Terenu 
Budowy. 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Specyfikacj rodków i sposobu 
transportu dla ka dego rodzaju Robót podano w Wymaganiach Szczegó owych. 
Wykonawca ma obowi zek zorganizowania transportu z uwzgl dnieniem wymogów bezpiecze stwa, 
zarówno w obr bie pasa Robót, jak i poza nim. rodki transportowe, poruszaj ce si  po drogach 
powinny spe nia  odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzuj cych pojazdy, w 
szczególno ci w odniesieniu do gabarytów i obci enia na o . Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikaj ce z niedotrzymania wymienionych powy ej warunków obci aj  Wykonawc . 
 
5 Wykonanie robót 
5.1 Wst p 
Wykonawca z najwy sz  staranno ci , pilno ci  i wiedz  przewidzian  dla tego typu Robót zrealizuje i 
uko czy Roboty zgodnie z Umow  oraz poleceniami Inspektora nadzoru lub Zamawiaj cego oraz usunie 
wszelkie wady w Robotach. 
Zamawiaj cy dopuszcza zmian  technologii wykonania robót z monta u ruroci gów w wykopach na 
technologi  bez wykopow . Ka dorazowo jednak nale y ten zamienny sposób monta u uzgodni  z 
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Inspektorem oraz dok adnie sprawdzi  przeszkody w postaci uzbrojenia podziemnego. Fakt 
wykonywania robót metod  bez wykopow  nie mo e stanowi  podstawy do podniesienia 
wynagrodzenia okre lonego w Umowie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Umow , oraz za jako  
zastosowanych materia ów wykonywanych Robót, za ich zgodno  z wymaganiami ST, SZJ, projektu 
organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno , za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez 
Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostan , je li wymaga  tego b dzie In ynier, poprawione 
przez Wykonawc  na w asny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno ci za ich dok adno . 
Decyzje Inspektora dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów Robót b  oparte na 
wymaganiach sformu owanych w Umowie i w ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor uwzgl dni wyniki bada  materia ów i Robót, rozrzuty wyst puj ce przy produkcji i przy 
badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki 
wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . 
 
5.2 Polecenia Inspektora 
Polecenie Inspektora rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, 
w formie przewidzianej w umowie, dotycz ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi zanych z 
prowadzeniem budowy. 
Polecenia Inspektora b  wykonywane w czasie okre lonym w poleceniu Wykonania Robót. Je eli 
warunek ten nie zostanie spe niony, Roboty mog  zosta  przez Inspektora zawieszone. Wszelkie 
dodatkowe koszty wynikaj ce z zawieszenia Robót b  obci y Wykonawc . 
 
5.3 Odwodnienia wykopów 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno by  realizowane zgodnie z odr bnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we w asnym zakresie i na w asny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora) 
jeszcze przed przyst pieniem do Robót podstawowych. 
 
5.4 Przebudowa urz dze  koliduj cych 
Przebudow  urz dze  nale y wykona  pod nadzorem i w uzgodnieniu z u ytkownikami. Wykonawca 
ponosi wszystkie koszty nadzorów w cicieli urz dze  w trakcie ich przebudowy i budowy. 
 
5.5 Etapowanie robót 
Zamówienie zosta o podzielone na III etapy. Harmonogram wykonania robót z podzia em na etapy 
powinien uwzgl dnia : wzajemne skoordynowanie robót drogowych, wodoci gowych, elektrycznych, 
odwodnieniowych, organizacji ruchu i przek adek oraz zabezpiecze  istniej cego uzbrojenia. 
 
5.6 Czynno ci geodezyjne na budowie 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za prawid owe, zgodne z dokumentacj  projektow , wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodet , który przeniesie wysoko ci z 
reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacj  projektow . 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem sta ych i 
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania. 
Wykonawca dokona wytyczenia ca ej trasy najpó niej do 30 dni od przekazania terenu budowy czego 
elementem finalnym b dzie raport z tyczenia. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ko cowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

asny koszt. W przypadku pojawienia si  w tpliwo ci co do przebiegu granic dzia ek, Wykonawca na 
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asny koszt przeprowadzi procedur  rozgraniczenia. 
Pomiary powykonawcze winny by  wykonywane do otwartym wykopie. Nie przed enie szkiców z 
pomiarów powykonawczych razem z protoko ami odbiorowymi dla danych odcinków skutkuje nie 
zaliczeniem odcinka jako wykonanego. Zamawiaj cy wyda Wykonawcy stosowne polecenie tj. 
odkopanie sieci i ponowne wykonanie pomiarów. 
 
5.7 Likwidacja Terenu Budowy 
Do likwidacji Terenu Budowy i pe nego uporz dkowania terenu wokó  budowy zobowi zany jest 
Wykonawca. Uprz tni cie Terenu Budowy stanowi wymóg okre lony przepisami administracyjnymi o 
porz dku. 
 
6 Kontrola jako ci robót 
6.1 Program zapewnienia jako ci (PZJ) 
Program zapewnienia jako ci jest elementem sk adowym harmonogramu robót. 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez 
Zamawiaj cego szczegó owego planu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie Robót 
zgodnie z ST, Dokumentacj  Projektow  oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiaj cego i inspektora.  
 
PZJ b dzie zawiera : 
a) cz  ogóln  opisuj : 

 organizacj  wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 warunki bezpiecze stwa i higieny pracy, 
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania  poszczególnych elementów 

Robót, 
 system (sposób i procedur ) proponowanej, kontroli sterowania jako ci  wykonywanych Robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj cych a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji In ynierowi. 

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo – kontrolne, 
 rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu, 
 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób post powania z materia ami i Robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 
Zamawiaj cy mo e odst pi  od konieczno ci wykonania przez Wykonawc  Programu zapewnienia 
jako ci. 
 
6.2 Zasady kontroli jako ci Robót 
Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  
jako  Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako ci materia ów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz Robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  
w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. Wykonawca b dzie 
przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz Robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, 
e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowej. Minimalne 

wymagania, co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewni  wykonanie Robót zgodnie z umow . Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e 
wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo 
wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 
Inspektor i Zamawiaj cy b  mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie 
na wyniki bada , In ynier natychmiast wstrzyma u ycie do Robót badanych materia ów dopu ci je do 

ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem 
i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym 
prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
Inspektor b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo , co do 
jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej 
woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania próbek b , 
dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawc  
do bada  wykonywanych przez Inspektora b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
 
6.5 Raporty z bada  
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie 
pó niej jednak ni  w terminie do 7 dni od dnia wykonania badania. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania, i zapewniona mu b dzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów. 
Inspektor mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to poleci on 
Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , 
albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i Robót z ST i 
Dokumentacj  Projektow . W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i 
pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 
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6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 
 certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi 

okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

 deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 
1. Polsk  Norm  lub 
2. Aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej. Normy, je eli nie 

 obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1, i które spe niaj  wymogi ST. 
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia dostarczona 
do Robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez 
Wykonawc  In ynierowi. Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 
 
6.8 Atesty jako ci materia ów i urz dze  
Przed wykonaniem bada  jako ci materia ów przez Wykonawc , Inspektor mo e dopu ci  do u ycia 
materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe  zgodno  z warunkami podanymi w ST. 
Materia y u yte do przesy u wody czystej musz  posiada  atest PZH. 
W przypadku materia ów, dla których atesty s  wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do Robót 

dzie posiada  atest okre laj cy w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemys owe b  
posiada  atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
bada . Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc  In ynierowi. 
Materia y posiadaj ce atesty a urz dzenia posiadaj ce wa ne legalizacje mog  by  badane w dowolnym 
czasie. Je eli zostanie stwierdzona niezgodno  ich w ciwo ci z ST to takie materia y i/lub urz dzenia 
zostan  odrzucone. Wszelkie prace (w tym odkopanie ruroci gów) b  wykonywane na koszt 
Wykonawcy. 
 
6.9 Próby, Próby Ko cowe 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi przez Wykonawc  wyników prób jest elementem 
koniecznym odbioru Robót prowadzonego wed ug procedury opisanej w pkt. 8 niniejszej specyfikacji. 
 
6.9.1 Dokonywanie prób 
Wykonawca dostarcza ca  aparatur , pomoc, dokumenty i inne informacje, energi  elektryczn , sprz t, 
paliwo, rodki zu ywalne, przyrz dy, si  robocz , materia y oraz wykwalifikowany i do wiadczony 
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w ST prób, w tym próby bakteriologiczne i 
fizykochemiczne na ruroci gach. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obs ugi i materia ów 
niezb dnych do wykonania prób winny by  uwzgl dnione w cenie umownej. O zamiarze 
przeprowadzenia prób, Wykonawca powiadomi Inspektora i Zamawiaj cego z co najmniej z 3 dniowym 
wyprzedzeniem. 
 
6.9.2 Próby Ko cowe 
W ocenie wyników Prób Ko cowych Inspektor b dzie bra  pod uwag  tolerancje na wp yw wszelkiego 

ytkowania Robót przez Zamawiaj cego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót. 
 
6.10 Dokument budowy 
6.10.1  Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego, Inspektora 
nadzoru i Wykonawc  w okresie od rozpocz cia Robót do zako czenia odbioru Robót. Odpowiedzialno  
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu Robót, stanu 
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w Dzienniku 
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Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, w porz dku chronologicznym. 
Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem 
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 dat  przekazania przez In yniera Rysunków, 
 uzgodnienie przez Inspektora planu zapewnienia jako ci i programu, 
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych etapów Robót, 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
 przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarz dzenia wstrzymania Robót przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu, zg oszenia i daty 

odbiorów Robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ko cowych odbiorów Robót,  
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj cych ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,  
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z 

podaniem, kto je przeprowadza , 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,  
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b  przed one 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si . 
Instrukcje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant 
nie jest jednak stron  Umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy Robót. 
Dzienniki budowy b  przechowywane we w ciwym dla realizowanych robót biurze terenowym. 
 
6.10.2 Ksi ka Obmiaru 
Ksi ka Obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, si  w sposób ci y w jednostkach 
przyj tych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Ksi ki Obmiaru. 
 
6.10.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowi  
za cznik do odbioru Robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru. 
 
6.10.4 Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wy ej wymienionych nast puj ce dokumenty: 
 plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 
 zg oszenie zamiaru wykonania przewiertów lub przecisków, 
 dziennik monta u w przypadku realizacji obiektów metod  monta u, 
 pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
 protoko y przekazania Terenu Budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protoko y odbioru Robót, 
 protoko y z narad i ustale , 
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 protoko y wymaganych prób i bada , 
 korespondencj  na budowie, 
 dokumenty potwierdzaj ce jako  i pochodzenie materia ów i urz dze , 
 dokumenty pomiarów geodezyjnych, 
 inwentaryzacja geodezyjna. 

 
6.10.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wykonawca powinien dokonywa  w okresach kwartalnych lub w innych ustalonych z Inspektorem 
archiwizacji dokumentów, równie  na no nikach elektronicznych, które ka dorazowo nale y przekaza  
po jednym egzemplarzu Inspektorowi i Zamawiaj cemu. 
Zagini cie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Kopie zapisów Dziennika Budowy i Ksi gi Obmiaru b  przechowywane 
przez In yniera. 
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In ynierowi i przedstawiane do wgl du na jego 
yczenie. 

 
7 Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj  
Projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Cena za dan  jednostk  uj  w przedmiarze robót jest cen  rycza tow . Cena ta odnosi si  do ka dej z 
pozycji przedmiaru robót, a nale ne Wykonawcy wynagrodzenie wynika z ilo ci wykonanych jednostek 
dla ka dej z pozycji. 
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 

 wpisane do Ksi ki Obmiaru. 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich 
Robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In ynierowi na pi mie. 
Obmiar Robót b dzie potwierdzony przez uprawnionego geodet  w formie szkiców geodezyjnych 
powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora. 
 
7.2 Zasady okre lania ilo ci Robót i materia ów 
Przy obmiarze robót nale y stosowa  nast puj ce zasady okre lania ilo ci wykonanych Robót:  
 ugo ci i odleg ci mi dzy okre lonymi punktami skrajnymi b  obmierzane poziomo wzd  linii 

osiowej, w przypadku ruroci gów wodoci gowych pomi dzy osiami armatury czy kszta tek i 
podawane w metrach [m]. 

Pomiary podawane w metrach nale y zaokr gla  do 0,1 metra 
Je eli zajdzie taka konieczno  nale y stosowa  tak e nast puj ce zasady okre lania ilo ci wykonanych 
Robót: 
 Obj to ci b  wyliczane w metrach sze ciennych [m3] - jako d ugo  pomno ona przez redni 

przekrój. 
 Ilo ci, które maj  by  obmierzane wagowo, b  wa one w tonach [t] lub kilogramach [kg]. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonywane w sposób zrozumia y i 
jednoznaczny. Obmiary b  uzupe niane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksi ce Obmiarów. 
W razie braku miejsca w Ksi ce, szkice te b  do czone w formie odr bnego za cznika do Ksi ki. 
Wzór takiego za cznika b dzie uzgodniony z Zamawiaj cym. 
Wykonawca ma obowi zek potwierdzenia wykonanych ilo ci robót przewidzianych do rozliczenia 
szkicami geodezyjnymi. 
 



Ogólna Specyfikacja Techniczna – OST  Wymagania Ogólne 
  

  
„Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”  
Post powanie ZP-8/15 32

7.3 Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b  zaakceptowane 
przez Inspektora. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli 
urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne 
wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym 
okresie trwania Robót. 
 
7.4 Wagi i zasady wa enia 
Je eli zajdzie taka konieczno  wykonawca b dzie zobowi zany sprawdzi , zainstalowa  i utrzymywa  w 
sprawno ci technicznej wagi oraz dostarczy  In ynierowi dokumenty potwierdzaj ce mo liwo  
zastosowania wag. Dopuszcza si  sprawdzanie wag na urz dzeniach obcych, pod warunkiem 
przedstawienia In ynierowi wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do 

ytkowania. 
 
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary b  przeprowadzane w okresie miesi cznym lub innym ustalonym przez Inspektora. 
Obmiar Robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i 
jednoznaczny. 
 
7.6 Zagadnienia ogólne dotycz ce Przedmiaru Robót 
Przedmiar Robót powinien by  czytany razem z pozosta ymi Dokumentami Umownymi. Przedmiar Robót 
pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji Technicznej. 
O ile nie jest zapisano inaczej, przyjmuje si , e wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót pokrywaj  
wszystko, co jest konieczne dla wype nienia wszelkich odpowiedzialno ci i zobowi za  powsta ych w 
wyniku zawarcia Umowy. Ceny i warto ci pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robót dla danych Robót 
musz  pokrywa  koszt danych Robót wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano w Specyfikacji 
oraz wszelkie koszty wynik e i zwi zane, jak te  wydatki w czaj c te, które s  w zwi zku z: 
 wype nieniem Warunków Umowy i wszelkich ogólnych zobowi za  (w tym koszty przeprowadzenia 

inwentaryzacji, tyczenia sieci), odpowiedzialno ci, mo liwych op at, praw przekroczenia i ryzyka 
zwi zanego z wykonywaniem Robót jak wyszczególniono w umowie lub jak z niego mo e wynika ; 

 robocizna i wszelkie koszty z ni  zwi zane; 
 dostawa materia ów i wyposa enia, ich magazynowanie i wszelkie koszty zwi zane w czaj c straty i 

transport na budow ; 
 maszyny budowlane i wszystkie koszty zwi zane w czaj c paliwo, energi , cz ci i materia y 

pomocnicze; 
 wszelkie roboty tymczasowe poza tymi, dla których przewidziano odr bn  pozycj  w Przedmiarze 

Robót oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezb dne do uzyskania pozwolenia na 
eksploatacj ; 

 skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupe nie  do istniej cej infrastruktury przez 
upowa nione w adze; 

 koszty ogólne przedsi biorstwa, narzuty, zyski i podatki. 
Pozycje w Przedmiarze Robót opisuj  Roboty obj te Umow  w sposób skrócony. Zazwyczaj opis ten nie 
powiela pe nego opisu Robót i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, przy czym 
niezale nie od tego uwa a si , e dana pozycja odpowiada pe nemu opisowi. 
Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w ca ci z cz ciami monta owymi, ruchomymi i 
zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spe nienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony. 
Sposób obmiaru przyj ty dla sporz dzenia Przedmiaru Robót powinien zosta  zastosowany równie  do 
obmiaru sko czonych Robót. 
Wyposa enie 
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Uwa a si , e Wykonawca uj  w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robót: 
 wszystkie wydatki zwi zane z zainstalowaniem i pod czeniem wody i elektryczno ci jemu 

potrzebnych oraz wszelkie op aty zwi zane z ich u yciem, 
 koszt u enia tymczasowych kabli i ruroci gu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i op aty 

dla w ciwej dystrybucji elektryczno ci i wody do jakiegokolwiek i ka dego punktu budowy jak 
dzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwi zanego z wykonywaniem Robót. 

Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Wykonawca powinien uwzgl dni  w swoich Cenach wszelkie koszty zwi zane z przestrzeganiem 
obowi zuj cych mi dzynarodowych i polskich przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy, w czaj c w to 
koszt zakupu i utrzymania niezb dnego wyposa enia, jak te  jego okresowych bada . 
Porz dek na budowie 
Wykonawca powinien uwzgl dni  w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i 
uporz dkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacj . 
Stró owanie 
Wykonawca powinien uwzgl dni  w swoich Cenach koszt stró owania i rodków bezpiecze stwa 
potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania Umowy, a  do daty podpisania protoko u odbioru robót 
ko cowego. 
Istniej ca infrastruktura 
Wykonawca powinien uwzgl dni  w swoich cenach koszt bada  istniej cej infrastruktury, na które 
wp yw maj  Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy 
rz dowe lub inn  w adz  lub jak kolwiek osob  czy organizacj  b  zainteresowan  Robotami oraz 
dla podj cia wszelkich potrzebnych rodków ostro no ci dla unikni cia jakichkolwiek uszkodze  
infrastruktury. 
Jakiekolwiek szkody wyrz dzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym, 
telefonicznym itp. powinny by  naprawione przez s by stosowane dla danej instalacji na koszt 
Wykonawcy. 
Materia y i urz dzenia 
Wykonawca powinien uj  w swoich Cenach materia y i urz dzenia zarówno te, które b dzie sam 
dostarcza , jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców. 
Ilo ci 
Ilo ci Robót podane w Przedmiarze Robót s  ilo ciami oszacowanymi i nie nale y ich bra  jako 
faktycznych, czy w ciwych ilo ci Robót, które maj  by  wykonane przez Wykonawc  dla wype nienia 
jego zobowi za  umownych.  
Roboty powinny, niezale nie od ogólnych czy lokalnych zwyczajów innego post powania, by  mierzone 
w stosunku do wymiarów podanych na Rysunkach lub poleconych przez Inspektora, poza specyficznymi 
przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Umowie. 
 
7.7 Ceny 
Kwoty wprowadzone dla ka dej pozycji w Przedmiarze Robót powinny by  wynikiem przemno enia ilo ci 
przez cen  jednostkow . 
Dla ka dego rachunku w Przedmiarze Robót kwoty poszczególnych pozycji powinny by  dodawane 
oddzielnie dla ka dej cz ci Przedmiaru Robót i ta suma powinna by  przeniesiona do Zbiorczego 
zestawienia kosztów. 
 
7.8 Próby, Próby Ko cowe i Próba Eksploatacyjna 
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obs ugi i materia ów niezb dnych do wykonania prób 
winny by  uwzgl dnione w cenie Umowy. 
 
8 Odbiór robót 
Czynno ci odbiorowe maj  na celu poza weryfikacj  jako ci i terminowo ci wykonania,  zweryfikowanie 
ilo ci wykonanych elementów oraz d ugo ci zrealizowanej sieci dla których przyj te by y ceny 
jednostkowe, celem ustalenia nale nego wynagrodzenia dla Wykonawcy za zrealizowany przedmiot 
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umowy.  
 
8.1 Rodzaje procedur odbiorowych 
Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy i Zamawiaj cego: 
 odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
 odbiorowi cz ciowemu, 
 odbiorowi ko cowemu,  
 odbiorowi ostatecznemu. 

 
8.2 Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale przedstawicieli Zamawiaj cego. 
Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na pi mie nie 
pó niej ni  na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikni ciem, zakryciem robót). 
Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich bada  i pomiarów b cych w 
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca Robót nie mo e kontynuowa  Robót bez odbioru Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
przez Inspektor nadzoru.  
Je eli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowi zany jest na jego 

danie odkry  roboty lub wykona  odpowiednie odkrywki lub otwory niezb dne do zbadania robót, a 
nast pnie przywróci  roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. aden odbiór przed odbiorem 
ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowi za  okre lonych w Umowie. 
Je eli w toku czynno ci odbioru wykonania robót zanikaj cych zostanie stwierdzone, e przedmiot 
odbioru nie osi gnie gotowo ci do odbioru z powodu nie zako czenia robót lub ich wadliwego 
wykonania, to Inwestor odmówi odbioru z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowi zany do usuni cia wad na w asny koszt, w terminie okre lonym przez Inwestora. 
Odbiory robót zanikaj cych b  mo liwe w przypadku przed enia szkiców geodezyjnych 
powykonawczych oraz po przeprowadzeniu prób szczelno ci. 
 
8.3 Odbiór ko cowy 

a. Próby ko cowe 
Wykonawca przed zg oszeniem przedmiotu umowy do odbioru ko cowego zobowi zany jest do 
przeprowadzenia prób ko cowych. W takim wypadku Wykonawca powiadomi Inwestora z co najmniej 7 
dniowym wyprzedzeniem o gotowo ci do przeprowadzenia prób ko cowych na ka dym z etapów. 
Próby ko cowe b  trwa y w okresie do 7 dni od wskazanego w zawiadomieniu terminu gotowo ci do 
przeprowadzenia prób ko cowych. 
Je eli pomimo zg oszenia gotowo ci do przeprowadzenia prób ko cowych wykonawca nie przyst puje 
do ich przeprowadzenia, Inwestor mo e wezwa  Wykonawc , który zobowi zany jest do 
przeprowadzenie prób w terminie oznaczonym w wezwaniu Inwestora. Je eli i w tym terminie 
wykonawca nie podejmuje si  przeprowadzenia prób ko cowych Inwestor mo e przeprowadzi  próby 
na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie próby b  nast pnie uznawane tak, jakby by y przeprowadzone w 
obecno ci Wykonawcy, a ich wyniki b  uznawane za wierne. 
Je eli wyniki prób ko cowych b  negatywne Wykonawca pozbawiony jest mo liwo ci zg oszenia 
gotowo ci przedmiotu umowy do odbioru ko cowego. 
 

b. Odbiór ko cowy 
Przedmiotem odbioru ko cowego jest w pe ni wykonany zakres robót.  
Odbiór ko cowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych robót i prac dla zadania b cego 
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przedmiotem umowy.  
Wykonawca zawiadomi Zamawiaj cego o zako czeniu przedmiotu zadania i osi gnieciu gotowo ci do 
odbioru ko cowego nie pó niej ni  w okresie 3 dni roboczych od zako czenia robót. Zamawiaj cy wraz 
ze swoimi s bami przyst pi do odbioru przedmiotu umowy z ci gu 5 dni roboczych od zawiadomienia 
o gotowo ci do odbioru powiadamiaj c o terminie i miejscu spotkania komisji odbiorowej Wykonawc . 
Prace komisji odbiorowej powinny sko czy  si  niezw ocznie jednak w terminie nie d szym ni  7 dni od 
ich rozpocz cia. Odbiór przeprowadza Komisja powo ana przez Zamawiaj cego z udzia em s b 
Inspektora nadzoru, Wykonawcy, organów administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu Robót i 
przepisów prawa. Zamawiaj cy mo e powo  do Komisji równie  innych przedstawicieli lub osoby jako 
obserwatorów. Do zg oszenia gotowo ci odbioru cz ciowego wykonawca za cza:  

a. dziennik budowy; 
b. wiadczenia w cicieli o w ciwym zagospodarowaniu terenów przyleg ych – wg wzoru 

stanowi cego za cznik nr1. Do o wiadcze  Wykonawca opracuje zestawienie kolejno 
ponumerowanych o wiadcze  oraz map  z odniesieniem danego nr o wiadczenia do 
odpowiedniej dzia ki; 

c. kompletn  dokumentacj  konieczn  do dokonania przez Zamawiaj cego zawiadomienia 
ciwego organu o zako czeniu odbioru celem przyst pienia do u ytkowania obiektu 

budowlanego; 
d. pisemne o wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, e wszystkie roboty budowlane 

ce przedmiotem umowy s  wykonane w pe nym zakresie, nale ycie, zgodnie z umow  i 
dokumentacj  projektow ; 

e. pisemne o wiadczenie podwykonawców, e wykonane przez nich roboty zosta y w pe ni 
rozliczone, a tak e e nie posiadaj  oni adnych roszcze  finansowych do Wykonawcy, z tytu u 
zap aty wynagrodzenia za wykonanie tych robót; 

f. pisemne o wiadczenie dalszych podwykonawców, e wykonanie przez nich roboty zosta y w 
pe ni rozliczone, a tak e e nie posiadaj  oni adnych roszcze  finansowych do 
podwykonawców, z tytu u zap aty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty;  

g. dokumenty gwarancyjne, atesty materia owe, certyfikaty, znaki jako ci producenta, aprobaty 
techniczne oraz deklaracje zgodno ci dotycz ce wbudowanych materia ów. 

h. potwierdzenie uiszczenia wszelkich nale no ci wzgl dem Zamawiaj cego z tytu u zu ytych 
mediów wykonanych us ug; 

i. inwentaryzacj  geodezyjn  powykonawcz  z naniesionymi granicami ewidencyjnymi dzia ek, 
j. pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawc  w zwi zku z realizacj  

robót oraz potwierdzenia zap aty op at, je eli konieczno  wniesienia op aty wi za a si  z ich 
uzyskaniem.  

k. protoko y techniczne odbioru instalacji, urz dze  technicznych, robót ulegaj cych zakryciu i 
zanikowi, wymaganych za wiadcze  w ciwych jednostek i organów, w tym niezb dnych 
wiadectw kontroli jako ci, wyniki prób i bada , za wiadczenia w ciwych jednostek i organów, 

protoko y odbioru technicznych, 
l. kompletn  dokumentacj  powykonawcz  w tym: dokumentacje techniczn  powykonawcz , 

potwierdzon  przez projektanta i Inspektora nadzoru; dokumentacje fotograficzn  przedmiotu 
umowy a w szczególno ci obrazuj  przywrócenie terenu na którym prowadzono roboty 
budowlane do stanu pierwotnego; instrukcje bezpiecze stwa po arowego; protoko y z prób 
szczelno ci, z przeprowadzenia próbnej eksplantacji; 

m. zatwierdzony przez Inspektora/Zamawiaj cego protokó  z prób ko cowych przeprowadzonych z 
wynikiem pozytywnym; 

n. projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami, w formie opisanej w pkt.1.8.5 OST 
– o ile zajdzie taka potrzeba, 

o. prób  szczelno ci; 
p. wyniki pomiarów wska nika zag szczenia gruntu pod drogami, 
q. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w formie opisanej w pkt.1.8.5 OST z klauzulami z 

ODGiK w Tarnowie, 
r. dokumentacja filmowa i fotograficzna z doprowadzenia do porz dku wszystkich nieruchomo ci 
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przez które przebiega a sie  
s. szczegó owe rozliczenie warto ci przedstawionych do przej cia rodków trwa ych wg grup 

rodków trwa ych zgodnie z przepisami dotycz cymi rachunkowo ci, 
t. ewentualnie projekt budowlany zamienny dla odcinków sieci wykonanej niezgodnie z projektem 

budowlanym, 
u. opracowanie na bazie projektów budowlanych z naniesionymi oznaczeniami hydrantów, 
v. sprawozdanie i protoko y z pomiarów ci nie  hydrantów p.po . 
w. zg oszenia zako czenia robót do sanepid, stra y, WIO  z odpowiednim wyprzedzeniem – o ile 

zajdzie taka potrzeba 
x. sprawozdanie techniczne (raport ko cowy), który b dzie zawiera : 

 zakres i lokalizacj  wykonanych robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez In yniera, 
 uwagi dotycz ce warunków realizacji robót, 
 dat  rozpocz cia i zako czenia robót, 
 stwierdzenie osi gni cia za onego celu i efektów. 

y. rozliczenie robót budowlanych 
 

Je eli w toku czynno ci odbioru ko cowego zostan  stwierdzone: Wady nadaj ce si  do usuni cia, to 
Inwestor mo e za da  usuni cia wad, wyznaczaj c odpowiedni termin na dokonanie niezb dnych 
czynno ci celem ich usuni cia. Fakt usuni cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem 
zako czenia robót budowlanych w ramach wykonania zadania b dzie w takiej sytuacji terminem 
usuni cia wad okre lonym w protokole usuni cia wad. 
Je eli w trakcie czynno ci odbioru oka e si , e wady nie nadaj  si  do usuni cia, to Inwestor mo e 
wed ug w asnego wyboru: 

 je eli wady umo liwiaj  u ytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obni  
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej warto ci u ytkowej, estetycznej i technicznej, 

 je eli wady uniemo liwiaj  u ytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, za da  
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowuj c prawo do naliczania Wykonawcy 
zastrze onych kar i odszkodowa  na zasadach okre lonych w umowie. 

 odst pi  od umowy. 
 

Do odbioru ko cowego dokonywanego po usuni ciu przez Wykonawc  stwierdzonych wad, przepisy 
powy sze stosuje si  odpowiednio. 
Ka da czynno  podejmowana w ramach procedury odbioru winna zosta  zaprotoko owana. 
Je eli w toku czynno ci odbioru zostanie stwierdzone, e przedmiot umowy nie osi gn  gotowo ci do 
odbioru z powodu nie zako czenia prac, to Inwestor odmówi odbioru z winny wykonawcy. Z czynno ci 
tej zostanie sporz dzony protokó  z wykazem braków. Miejsce, szczegó owy schemat prac odbiorowych 
oraz godzin  zebrania komisji odbiorowej wskazuje Inwestor. 
Wykonawca zobowi zany jest ponosi  koszty wszelkich bada  i ekspertyz niezb dnych do prawid owego 
sprawdzenia jako ci wykonanych robót budowlanych (badanie p yt  dynamiczn , badania 
laboratoryjne). 
Przed zg oszeniem przez Wykonawc  gotowo ci do odbioru ko cowego Wykonawca zobowi zany jest 
do przeprowadzenia okre lonych przez STWiORB w ciwych prób z których dokumentacja b dzie 
za cznikiem do zg oszenia gotowo ci robót do odbioru.  
 
Za dzie  uznania przez Zamawiaj cego przedmiotu umowy za nale ycie wykonany uwa a si  w 
przypadku braku stwierdzenia w toku czynno ci odbiorowych wad lub braków, dzie  zg oszenia robót 
budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub braków, dzie  zg oszenia do 
powtórnego odbioru przedmiotu umowy je eli czynno ci odbiorowe potwierdz  usuniecie wad lub 
braków. Przepis powy szy stosuje si  odpowiednio do odbiorów robót zanikaj cych. 
 
Czynno ci odbiorowe maj  na celu poza weryfikacj  jako ci i terminowo ci wykonania, zweryfikowanie 
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ilo ci wykonanych elementów oraz d ugo ci zrealizowanej sieci dla których przyj te by y ceny 
jednostkowe, celem ustalenia nale nego wynagrodzenia dla wykonawcy za zrealizowany przedmiot 
umowy. Bezusterkowy protokó  z czynno ci odbioru z wykazan  d ugo ci  zrealizowanej sieci oraz ilo ci  
wykonanych elementów i ich iloczynem w oparciu o ceny jednostkowe b dzie podstaw  dla Wykonawcy 
do wystawienia faktury VAT dokumentuj cej wykonanie robót budowlanych. 
 
8.4 Przekazanie do eksploatacji 
Po dokonaniu odbioru ko cowego Wykonawca wyst pi do w ciwego organu o wydanie pozwolenia na 

ytkowanie sieci. Wniosek o przekazanie do eksploatacji przygotowuje dla Zamawiaj cego Wykonawca, 
który b dzie bra  czynny udzia  we wszelkich dzia aniach zwi zanych z uzyskaniem decyzji na 

ytkowanie np.: spotkania w Powiatowym Nadzorze Budowlanym, dostarczenie decyzji czy sprostowa , 
itp. 
 
8.5 Odbiór przed up ywem okresu r kojmi 
Okres  r kojmi  i  gwarancji  b dzie  trwa  60  miesi cy  od  daty  protoko u  odbioru  ko cowego  dla  ca ci  
robót obj tych przedmiotem zamówienia. Odbiór przed okresem r kojmi jest dokonywany przez 
zamawiaj cego z udzia em u ytkownika oraz wykonawcy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez 
wykonawc  zobowi za  wynikaj cych z r kojmi za wady fizyczne. 
Wyniki bada  przeprowadzonych w trakcie odbioru zostaj  zawarte w protokole. 
 
8.6 Wype nienie Gwarancji i odbiór ostateczny 
Wystawienie Protoko u odbioru ostatecznego jest mo liwe po zako czeniu procedury odbioru przed 
up ywem okresu r kojmi i zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiaj cego przy udziale u ytkownika i wykonawcy po 
usuni ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jako ci. Wyniki bada  przeprowadzonych w 
trakcie odbioru ostatecznego zostaj  zawarte w protokole.  
 
8.7 Okres zg aszania wad 
Okres zg aszania wad b dzie trwa  60 miesi cy od daty podpisania bezusterkowego protoko u 
ko cowego dla ca ci robót obj tych przedmiotem zamówienia. Po zako czeniu okresu zg aszania wad 
zostanie podpisany protokó  odbioru ostatecznego przez komisj  powo an  przez Zamawiaj cego. 
Wykonawca odpowiada  b dzie w ramach gwarancji za te odcinki robót, które obj te s  Umow  na 
wykonanie robót budowlanych. Za wszystkie urz dzenia i sprz t Wykonawca udzieli 60 miesi cznej 
gwarancji. 
 
9 Podstawa p atno ci 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstaw  p atno ci jest wykonanie wszystkich robót obj tych umow  i potwierdzonych protoko em 
odbiorów ko cowych. 
Rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane b  na podstawie dokumentów 
opracowanych przez Wykonawc  i zatwierdzonych przez Zamawiaj cego. 
Podstaw  p atno ci b  ceny jednostkowe podane przez Wykonawc  w przedmiarze robót. Nale ne 
Wykonawcy wynagrodzenie wynika z ilo ci wykonanych jednostek dla ka dej z pozycji Przedmiaru 
Robót. 
Jednostkowa cena, skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji 
Przedmiaru Robót b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej 
wykonanie, okre lone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa b dzie obejmowa  w szczególno ci: 
 robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu, 
 warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz tu na Teren Budowy i z 

powrotem, monta  i demonta  na stanowisku pracy), 
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 koszty po rednie, w sk ad których wchodz ,:  p ace personelu  i kierownictwa  budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, wydatki dotycz ce bhp, us ugi obce na rzecz budowy, op aty za dzier aw  placów i 
bocznic, ekspertyzy dotycz ce wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz du 
przedsi biorstwa Wykonawcy i inne, 

 zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu u innych wydatków mog cych 
wyst pi  w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami; do cen jednostkowych nie nale y wlicza  
podatku VAT oraz op at celnych i importowych. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  w danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza si  mo liwo  jej zmiany.  
Roboty opisane w ka dym punkcie Przedmiaru Robót nale y skalkulowa  w sposób scalony przyjmuj c 
jednostk  przedmiaru dla Roboty wiod cej i uwzgl dniaj c udzia  prac podstawowych i towarzysz cych 
oraz zu ycie materia ów i pracy sprz tu. Roboty opisane nale y traktowa  wska nikowo. Rzeczywisty 
obmiar prac towarzysz cych i zu ycie materia ów (niezb dnych do kompletnego wykonania prac) inny 
ni  podany w Specyfikacjach Technicznych nie b dzie podstaw  do zmian cen jednostkowych 
Przedmiaru Robót i innych roszcze  Wykonawcy. 
 
9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki okre lone w wy ej wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót.  
Koszty op at zwi zane z tymczasowym zaj ciem pasa drogowego na czas prowadzenia Robót zostan  
ustalone zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre lania 
warunków udzielania zezwole  na zaj cie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) lub innego 
obowi zuj cego prawa miejscowego w ciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót. Op aty za 
umieszczenie tymczasowych urz dze  budowy takich jak sprz t (maszyny przewiertowe, obudowy 
wykopów), baraki tymczasowe w pasie drogowym (na czas realizacji Umowy) zwi zanych z 
prowadzonymi robotami ponosi Wykonawca. Koszty te oraz koszty organizacji ruchu nale y uwzgl dni  
jako narzut do wszystkich pozycji Przedmiaru Robót.  
Koszty op at zwi zane z umieszczeniem urz dze  (elementów) infrastruktury w pasie drogowym (roczne 
op aty eksploatacyjne) w czasie do odbioru ko cowego zadania, ponosi Wykonawca. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiaj cym i Inspektorem projekt organizacji ruchu oraz program 
zaj cia dróg. Przed enie uzgodnionego w programie czasu zaj cia dróg wymaga akceptacji 
Zamawiaj cego i Inspektora. 
 
9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Organizacja ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu Robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu, 
 op aty, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u, 
 utrzymanie organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, barier i 

wiate , 
 utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 

Likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacj  ponosi 
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Wykonawca Robót. 
Koszty te nale y zawrze  w kosztach po rednich, które stanowi  narzut do ka dej pozycji wycenionego 
przedmiaru. 
 
9.4 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 
Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru ko cowego, jest zobowi zany wykona  zabezpieczenie 
Terenu Budowy: 
 dostarczy , zainstalowa  urz dzenia zabezpieczaj ce (zapory, wiat a ostrzegawcze, znaki itp.). 
 utrzyma  urz dzenia zabezpieczaj ce w odpowiednim stanie technicznym, 
 usun  urz dzenia zabezpieczaj ce po zako czeniu Robót. 

Koszty te nale y zawrze  w kosztach po rednich, które stanowi  narzut do ka dej pozycji wycenionego 
przedmiaru. 
Koszty te powinny obejmowa  zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z 
wymogami Prawa Polskiego oraz wbudowaniu tablic informacyjnych i pami tkowych zgodnie z punktem 
1.8.2 niniejszej specyfikacji. 
 
9.5  Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowi zany wykona  dokumentacj  powykonawcz  wraz z 
dokumentacj  geodezyjn  powykonawcz  oraz inne dokumenty i projekty  zgodnie z pkt. 1.8.5. 
Koszty te nale y zawrze  w kosztach po rednich, które stanowi  narzut do ka dej pozycji wycenionego 
przedmiaru. 
Wymagania dla pomiarów geodezyjnych i dokumentacji geodezyjnej oraz dokumentacji fotograficznej i 
filmowej podano równie  w SST 01.01. 
 
9.6 Organizacja realizacji Robót 
Wykonawca we w asnym zakresie i na w asny koszt zorganizuje niezb dny teren oraz zaplecze Budowy. 
W ramach kosztów Robót Wykonawca zapewni: 
Organizacj  zaplecza: 
 dostaw , monta , wyposa enie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków okre lonych 

prawem, 
 wydzielenie zaplecza magazynowania materia ów, 
 wynaj cie, dzier aw  i zaj cia terenów niezb dnych do realizacji budowy. 

Utrzymanie zaplecza budowy: 
 utrzymanie wyposa enia w dobrym stanie a w razie konieczno ci, jego wymian  na nowy, 
 ubezpieczenie pomieszcze  i wyposa enia, 
 utrzymanie pomieszcze , instalacji i urz dze  w nale ytej sprawno ci, wraz z kosztami utrzymania i 

eksploatacji, 
 zabezpieczenie przed kradzie  oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.po ., 
 utrzymanie czysto ci pomieszcze  i placów, 
 zapewnienie potrzebnych materia ów, rodków czysto ci, ochrony indywidualnej itp., 
 zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materia ów i urz dze . 

Likwidacj  zaplecza budowy: 
 likwidacj  zaplecza budowy, 
 oczyszczenie terenu. 

 
9.7 Koszty zawarcia ubezpiecze  na Roboty 
Koszty zawarcia ubezpieczenia w ca ci ponosi Wykonawca. Nale y przedstawi  komplet wa nego 
ubezpieczenia na czas trwania Umowy. Koszty te nale y zawrze  w kosztach po rednich, które stanowi  
narzut do ka dej pozycji wycenionego przedmiaru. 
W przypadku nie op acenia na czas ubezpieczenia lub wniesienia raty, Zamawiaj cy ureguluje nale no  
z ubezpieczycielem, a kwota zostanie potr cona z kolejnej p atno ci. 
Stosown  polis  ubezpieczeniow  Wykonawca powinien przed  najpó niej w dniu przekazania 
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terenu budowy. 
 
9.8 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 
Nale y przedstawi  komplet wa nych gwarancji na czas trwania Umowy.  
Koszty te nale y zawrze  w kosztach po rednich, które stanowi  narzut do ka dej pozycji wycenionego 
przedmiaru. 
 
10 Dokumenty odniesienia 
Specyfikacje Techniczne powo uj  si  na normy, instrukcje i przepisy prawa. Je eli tego nie okre lono, 
nale y przyjmowa  ostatnie wydania dokumentów oraz bie ce aktualizacje. Od Wykonawcy b dzie 
wymaga o si  spe nienia ich zapisów i wymaga  w trakcie realizacji Robót. Zgodnie z ustaw  o 
normalizacji  z  dnia  12.09.2002  r,  (Dz.  U.  Nr  169,  poz.  1386,  2002  r.)  stosowanie  Polskich  Norm  jest  
dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i 
Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowi zku stosowania Polskich Norm 
dotycz cych ochrony przeciwpo arowej (Dz. U. z 2002 r., nr 18, poz. 182) z pó niejszymi zmianami. 
W takich warunkach normy podane w punkcie nr 10 ka dej ST nale y traktowa  jako materia  
informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze wzgl du na specyfik  Umowy, ustala si  jednak, e normy 
oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie b  dla Wykonawcy obowi zkowe w 
stosowaniu równorz dnie z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami 
In ynierowi wymogami monta u, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz 
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urz dze . 
Roboty b  wykonywane w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyj tym przez polskie ustawodawstwo. 
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania wszystkich obowi zuj cych norm przy wykonywaniu 
robót okre lonych w umowie oraz do stosowania ich postanowie  na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
10.1 Wykaz projektów budowlanych 
Do celów sporz dzenia Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wykorzystano 
nast puj ce dokumentacje projektowe: 
 
Projekt budowlany – Budowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów w 
miejscowo ciach Tuchów i Burzyn, z przy czami do budynków 
 

Przedsi biorstwo Produkcyjno – Us ugowo – Handlowe ADIR Sp. z o.o., 25-009 Kielce, ul. Zamkowa 4 
Projektant:  mgr in . Jaros aw Markiton 
Sprawdzaj cy: mgr in . Krystyna arowska 
Data opracowania: kwiecie  2011r. 

 
 
Jednostka autorska Specyfikacji Technicznej: 
Spó ka Komunalna „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o. 
33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C 
 
10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne  
Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pó n. zm.), 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie  Publicznych z pó niejszymi zmianami (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 I 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811 i 915), 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 z pó n. zm.), 
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 Ustaw  z  dnia  4  lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i  Górnicze (Dz.  U.  z  2005 r.  Nr  228,  poz.  1947 z  
pó n. zm.), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 239, poz. 2019 z pó n. zm.), 
 Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z po n. 

zm.), 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pó n. zm.), 
 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowa  geodezyjno – kartograficznych oraz czynno ci geodezyjnych 
obowi zuj cych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),, 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie okre lania metod i podstaw 
sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno – u ytkowym (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2. wrze nia 2004r. w sprawie szczegó owego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – u ytkowego z pó niejszymi zmianami (dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z pó n. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pó n. zm.), 
 Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  Ochrony  rodowiska  (Dz.U.  z  2006  r.  Nr  129,  poz.  902  z  

pó n. zm.), 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z 

pó n. zm.), 
 Ustawa z dnia 12 wrze nia 2002 r o normalizacji, (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z pó n. zm.), 
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pó n. zm.), 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z pó n. 

zm.), 
 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale y 

spe ni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 
z pó n. zm.), 

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 
563), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1126) 

 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powa nych awarii obj tych 
obowi zkiem zg oszenia do G ównego Inspektora Ochrony rodowiska. (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 
58), 

 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578), 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860), 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263), 
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 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urz dze  technicznych 
podlegaj cych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2002 r. Nr 120 poz. 1021 z pó n. zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360, z pó n. 

zm.). 
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce 
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pó n. zm.). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa enia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262 z pó n. zm.), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó owych 
warunków i trybu wydawania zezwole  na przejazdy pojazdów nie normatywnych (Dz. U. 2004 
Nr 267, poz. 2660). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249, poz. 2497). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 
Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie 
zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, 
poz. 2011 z pó n. zm.), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno ci ( Dz. U. 2002 Nr 204 poz. 2087 z pó n. 
zm.), 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci gowych – zeszyt 3, COBRTI INSTAL, 2001r. 
 Warunki umowy 

 
Normy i inne przepisy 
1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i    

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
3. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i elbetowe. 

Ochrona materia owo-strukturalna. Wymagania ogólne. 
4. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co, ogólnego zastosowania. 
5. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
6. PN-87/B-011070 Sie  kanalizacyjna zewn trzna. Obiekty i elementy wyposa enia. Terminologia. 
7. PN-87/H-74051/02 W azy kana owe klasy B,C,D (w azy typu ci kiego). 
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwyk e. 
9. PN-88/B-06250 Beton zwyk y. 
10. PN-85/H-74306: Armatura i ruroci gi. Wymiary po czeniowe ko nierzy na ci nienie nominalne do 1 

MPa. 
11. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
12. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr gi betonowe i elbetowe. 
13. PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmian  PN-B-

01706:1992/Azi: 1999. 
14. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
15. PN-87/B-01060 Sie  wodoci gowa zewn trzna. Obiekty, elementy wyposa enia. 
16. PN-81/B-10725 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
17. PN-91/B-10728 Studzienki wodoci gowe. 
18. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodoci gowych. 
19. PN-92/N-01255 Barwy bezpiecze stwa i znaki bezpiecze stwa. 
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20. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecze stwa. Ewakuacja. 
21. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
22. PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
23. PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Z cza spawane w konstrukcjach stalowych. Podzia  i wymagania. 
24. PN-75/M-69014 Spawanie ukowe elektrodami otulonymi stali w glowych i niskostopowych 
25. PN-73/M-69015 Spawanie ukiem krytym stali w glowych i niskostopowych 
26. PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady z czy spawanych. Nazwy i okre lenia. 
27. PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwo  z czy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwo ci na 

postawie ogl dzin zewn trznych. 
28. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kszta tki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 

Rury stalowe i kszta tki rurowe o przekroju okr ym. 
29. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji. 
30. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
31. PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ci gnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 
32. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostk  

ugo ci 
33. PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o g adkich ko cach. Wymiary, i masy na 

jednostk  d ugo ci 
34. PN-64/H-74204 Ruroci gi - Rury stalowe przewodowe - rednice zewn trzne 
35. PN-92/M-74001 - Armatura przemys owa. Ogólne wymagania i badania 
63. PN-ISO 7005-1:1996 Ko nierze metalowe - Ko nierze stalowe 
64. PN-86/H-74374.01 Armatura i ruroci gi - Po czenia ko nierzowe - Uszczelki –Wymagania ogólne. 
65. PN-89/H-02650 Armatura i ruroci gi - Ci nienia i temperatury. 
66. PN-75/B-23-100 Materia y do izolacji cieplnej z w ókien nieorganicznych - We na mineralna. 
67. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania. 
68. PN-EN20225:1994 Cz ci z czne - ruby, wkr ty i nakr tki - Wymiarowanie. 
69. PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe - Wymagania w projektowaniu. 
70. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu. 
71. PN-B-02424:1999 Ruroci gi - Kszta tki - Wymagania i metody bada . 
72. PN-75/M-69014 Spawanie ukowe elektrodami otulonymi stali w glowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. Kszta t i wymiary brzegów 
73. PN-73/M-69015 Spawanie ukiem krytym stali w glowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów 

do spawania 
 
Szczegó owe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczególnych rodzajów robót zosta y 
podane równie  w szczegó owych specyfikacjach technicznych. 
 
10.3 Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które spe nia  maj  
materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa  postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów, o ile w odniesieniu do 
danego konkretnego przepisu lub normy wyra nie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  by  
równie  stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni  
powo ane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora. Ró nice pomi dzy powo anymi normami, a  ich proponowanymi zamiennikami musz  by  
dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed one Inspektorowi, co najmniej na 28 dni przed dat  
oczekiwanego przez Wykonawc  zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, kiedy Inspektor 
stwierdzi, e zaproponowane zmiany nie zapewniaj  zasadniczo równego lub wy szego poziomy 
wykonania, Wykonawca zastosuje si  do norm powo anych w dokumentach. 
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SST 01.01 – Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 
1 Cz  ogólna 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej dla zamówienia „Rozbudowa sieci wodoci gowej 
rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”, s  wymagania ogólne dotycz ce 
wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy przy zlecaniu i realizacji 
robót b cych przedmiotem niniejszej Umowy wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót przygotowawczych, 
geodezyjnych, robót ziemnych oraz odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych na czas budowy i 
obejmuje: 
Zakres robót przygotowawczych:  

 Dokumentacja fotograficzna oraz filmowa zawieraj ca: 
 Inwentaryzacj  fotograficzn  oraz filmow  wytyczonej trasy – stanu istniej cego (przed 

rozpocz ciem robót), 
 Inwentaryzacj  fotograficzn  oraz filmow  terenu obj tego zakresem robót budowlanych (stanu 

po zako czeniu robót), 
 Dokumentacj  fotograficzn  dla ka dej kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu, 

 Rozbiórka i odtworzenie istniej cych ogrodze , 
 Wykonanie karczowania krzaków i poszycia. 

Zakres robót pomiarowych, zwi zanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysoko ciowych: 
 wyznaczenie sytuacyjne i wysoko ciowe punktów realizowanych sieci i obiektów, 
 uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
 wyznaczenie roboczych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych) dla ka dego punktu 

charakterystycznego, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
 wykonanie pomiarów sprawdzaj cych g ównych elementów realizowanych sieci oraz obiektów w 

wykopie przed zasypaniem,  
 inwentaryzacja elementów naziemnych, 
 opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 

Zakres robót ziemnych: 
 zdj cie warstwy humusu wraz z jego sk adowaniem oraz ponownym roz eniem i zasianiem traw, 
 wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych, 
 umocnienia (szalowania) cian wykopów, 
 umocnienia wykopów grodzicami stalowymi zabijanymi pionowo szczelnie przylegaj cych do siebie 

z rozparciem, 
 wykonanie podsypki i obsypki, 
 zasypanie wykopów wraz z zag szczeniem i wywozem nadmiaru gruntu, 
 przywrócenie powierzchni terenu do stanu przed robotami, zasianie traw. 

Metodami odwodnienia mog  by : 
 odwodnienie przy pomocy drena u poziomego,  
 odwodnienie za pomoc  ig ofiltrów, 
 pompowanie z wykopów pompami zatapialnymi. 

Zakres prac odwodnieniowych nale y dostosowa  do aktualnych warunków hydrogeologicznych. 
Wsz dzie w wykopach mo e si  pojawi  konieczno  odwodnienia lokalnego oraz w razie wyst pienia 
silnych d ugotrwa ych deszczów lub w okresie po roztopach wiosennych. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegó owy opis proponowanych metod 
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odwodnienia wykopów na czas budowy, zapewniaj cy bezpiecze stwo pracy i ochron  wykonywanych 
robót. 
 
1.4 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  
projektow , SST i poleceniami Inspektora. 
Wej cie w teren powinno by  poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie 
miejsc sk adowania ziemi i elementów z robót rozbiórkowych. 
Poniewa  projekt szalowa  wykopów jest elementem Projektu Organizacji Robót, to tam powinny si  
znale  szczegó y rozwi za  w tym zakresie. Dopuszcza si  wszelkiego rodzaju skuteczne metody 
umacniania cian wykopów (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod nast puj cymi warunkami: 

 Projekt szalowa  musi uzyska  akceptacj  Inspektora nadzoru, 
 Projekt Organizacji Robót musi zawiera  obliczenia statyczne szalowa , dokumentuj ce przyj te 

rozwi zania. 
Wykopy otwarte dla sieci wodoci gowej nale y wykonywa  zgodnie z projektem szalowa  
opracowanym przez Wykonawc , w którym powinny by  ustalone: 

 szeroko  odpowiednia dla rednic przewodów, 
 kszta t wykopu, 
 system oszalowania, 
 zabezpieczenie od obci  ruchem ko owym. 

Wykopy otwarte dla przewodów sieci wodoci gowej nale y wykonywa  zgodnie z warunkami 
technicznymi wg PN-B-10736/1999 oraz PN-EN 1610. 
Wykonawstwo elementów posadowienia i zabezpieczenia ruroci gów oraz wymiana gruntów winny by  
zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektów in ynierskich. 
Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi by  poprzedzone przez wskazanie przez Inwestora lub 
Wykonawc  miejsca sta ego sk adowania ziemi, miejsce to powinno by  zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Dopuszcza si  wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopów, pod nast puj cymi 
warunkami: 

 projekt odwodnienia musi uzyska  akceptacj  Inspektora, zgodnie z pkt 5.3 OST, 
 odwodnienie wykopów musi doprowadzi  do obni enia aktualnego zwierciad a wody gruntowej, 

poni ej dna wykopu, tak aby zag szczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla ruroci gów oraz 
posadowienie pozosta ych obiektów odbywa y si  w warunkach wykopu suchego, 

 odwodnienie wykopów musi zapewni  swobodny dost p do dna wykopu gdzie b  montowane 
ruroci gi, armatura i studzienki, 

 odwodnienie wykopów nie mo e doprowadzi  do naruszenia stateczno ci pobliskich, istniej cych 
budowli, 

 odwodnienie wykopów nie mo e doprowadzi  do trwa ego naruszenia stosunków gruntowo - 
wodnych w zasi gu oddzia ywania tego odwodnienia. 

Dopuszcza si  wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowuj cych wod  z 
wykopów pod nast puj cymi warunkami: 

 projekt zasilania musi uzyska  akceptacj  Inspektora, 
 projekt zasilania musi zosta  uzgodniony przez Wykonawc  Robót, z Zak adem Energetycznym, o ile 

pobór mocy nast pi z istniej cej sieci elektrycznej, 
 zasilanie pomp musi spe nia  wszystkie wymogi BHP,  
 nie mo e by  przerw w dostawie energii. 
  

1.5 Okre lenia podstawowe 
Punkty g ówne trasy – punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i ko cowy punkt 
trasy 
Wykop liniowy - jest to wykop niezb dny do u enia ruroci gów podziemnych, którego d ugo  jest 
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znacznie wi ksza od wymiarów przekroju poprzecznego. 
Wykop obiektowy - jest to wykop niezb dny do zrealizowania obiektów in ynierskich na sieci, którego 

ugo  jest zbli ona do szeroko ci. 
Umocnienia cian wykopów (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek, 
grodzic lub innego materia u, podtrzymuj ca pionowe ciany wykopu i zabezpieczaj ca ten wykop przed 
obsuni ciem. 
Szeroko  wykopu -  jest  to  prze wit  w  wietle  nieumocnionych  cian  wykopu  i  jest  on  sta y  dla  ca ej  

ugo ci wykopu liniowego dla danej rednicy ruroci gu i sta y dla wykopu obiektowego. 
boko  wykopu - jest to ró nica mi dzy rz dn  dna wykopu a rz dn  terenu istniej cego w danym 

przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzd  pod nej osi wykopu. 
Niweleta sieci wodoci gowej - jest to rz dna po enia dna ruroci gu dotycz ca wewn trznej cianki 
rury lub rz dna dna kinety studzienki, 
Obiekty in ynierskie - s  to studzienki, pompownie, zbiorniki usytuowane na kanalizacji sanitarnej lub 
sieci wodoci gowej. 
Podsypka - jest to element posadowienia ruroci gu, studzienek, pompowni który stanowi grunt 
nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadaj cy od powiedni  granulacj , maj cy za zadanie 
wyrównanie dna wykopu do projektowanej rz dnej i s cy do uk adania przewodu i obiektów na dnie 
wykopu oraz stabilizacji przewodu w osi pod nej. 
Obsypka - jest to element zabezpieczenia ruroci gu, studzienek i przepompowni, który stanowi grunt 
nasypowy, usypany powy ej podsypki, posiadaj cy odpowiedni  granulacj , maj cy za zadanie 
stabilizacj  przewodu i obiektów w osi poprzecznej. 
Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozosta y po wype nieniu wykopu elementami 
posadowienia i zabezpieczenia ruroci gów i obiektów, przeznaczony do odwiezienia na miejsce sta ego 
odk adu. 
Ig ofiltry (instalacje ig ofiltrowe) - jest to system filtrów pionowych po czonych przewodem ujmuj cym 
wod  gruntow  i odprowadzaj cych t  wod  poza wykop Za pomoc  pomp. 
Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obni enie zwierciad a wody gruntowej, zwykle na okres 
robót ziemnych i fundamentowych. 
Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wód gruntowych i powierzchniowych 
bezpo rednio w wykopie, za pomoc  systemu rowów i drena y poziomych i odprowadzeniu ich poza 
wykop budowlany. 
Drena  - karbowany ruroci g PVC u ony poni ej dna wykopu, ujmuj cy wod  gruntow , nap ywaj  
do wykopu. 
Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmuj ca wody gruntowe doprowadzane 
drena em, a odprowadzane z tej studzienki za pomoc  pompy. 
Pozosta e okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i OST. 
 
2 Materia y 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania, transportu i sk adowania podano w OST 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materia ami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów wysoko ciowych s : 

 pale drewniane z gwo dziem lub pr tem metalowym, 
 upki betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o 0,50 m, 
 farba do zaznaczania punktów na jezdni.  

Pale drewniane umieszczone poza granic  robót ziemnych, w s siedztwie punktów za amania trasy, 
powinny  mie rednic  od  0,15  do  0,20  cm  i  d ugo  od  1,5  do  1,7  m.  Do  stabilizacji  pozosta ych  
punktów nale y stosowa  paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m i d ugo ci oko o 0,30 m, a dla 
punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i d ugo ci od 0,04 do 0,05 m. 

wiadki" powinny mie  d ugo  oko o 0,50 m i przekrój prostok tny. 
Materia ami stosowanymi do wykonania robót ziemnych s : 

 grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypk  i obsypk  oraz wymian  gruntu, umo liwiaj cy 
zag szczenie do wymaganego wska nika. Materia  na podsypk  i obsypk  powinien spe nia  
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nast puj ce wymagania nie powinny w nim wyst powa  cz stki o wymiarach powy ej 5 mm, 
materia  nie mo e by  zmro ony, nie mo e zawiera  ostrych kamieni lub innego materia u, nie 
mo e zawiera  butwiej cych cz ci organicznych takich jak: kawa ki drewna, li cie itp. 

 pale szalunkowe – wypraski stalowe, 
 grodzice np. GZ-4, G-61, G-81, 
 szalunki skrzyniowe (pe ne), 
 rozpórki, deski, bale drewniane, 
 grunt wydobyty z wykopu i sk adowany na odk adzie, 
 grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na sk adowisko, 
 nasiona traw. 

Materia ami do wykonania odtworze  ogrodze  s : 
 elementy demontowanych i nieuszkodzonych ogrodze , 
 siatka na s upkach stalowych z kszta towników walcowych o rednicy 76 mm. 

Dopuszcza si  stosowanie wszelkiego rodzaju materia ów s cych do robót odwadniaj cych, lecz 
zastosowane materia y musz  uzyska  akceptacj  Inspektora. 
 
2.1 Sk adowanie materia ów 
Miejsce sta ego sk adowania materia u nie mo e: 

 zmienia  dotychczasowego charakteru u ytkowego wskazanego terenu, 
 narusza  przepisów Prawa Budowlanego (np. zagra  istniej cym budowlom), 
 narusza  przepisów Prawa Wodnego (np. zagra  dro no ci istniej cych cieków wodnych czy 

zagra  istniej cym budowlom na ciekach), 
 narusza  przepisów Ochrony rodowiska, 
 narusza  prawa prywatnej w asno ci. 

 
2.1.1 Materia  z rozbiórek 
Sta e sk adowanie gruzu na odk ad nale y zrealizowa  w wydzielonym miejscu, wskazanym przez 
Inwestora lub Wykonawc  robót i zaakceptowanym przez Inspektora.  
 
2.1.2 Ziemia z wykopów 
Ziemi  z wykopu nale y czasowo sk adowa  w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie z 
Polsk  Norm  PN-B-10736 nie wolno sk adowa  urobku w obr bie klina od amu ciany wykopu tak nie 
szalowanego jak i szalowanego. 
 
2.1.3 Umocnienia 
Sk adowanie szalowa  lub ich elementów umocnie  powinno si  odbywa  na wydzielonym miejscu, na 
terenie budowy z obostrzeniem podanym wy ej wg normy PN-B-10736. 
 
2.2 Drena  poziomy 
A. Rury drenarskie - rury powinny spe nia  nast puj ce wymagania: 

 wymagania Polskiej Normy PN-C-89221 oraz wszystkich innych norm towarzysz cych, tam 
powo anych, 

 powinny zapewni  odprowadzenie ca ej ilo ci wody gruntowej, nap ywaj cej do odcinka wykopu, 
miedzy kolejnymi studzienkami drenarskimi. 

B. Obsypka drena u 
C. Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje si  szczegó owych 
wymaga  normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewnia  mo liwo : 

 zainstalowania przeno nych pomp zatapialnych o parametrach jak ni ej, 
 zapuszczenia tych studzienek 1,0 m poni ej dna wykopu. 

D. Pompy odwadniaj ce z drena u - pompy te powinny spe nia  nast puj ce wymagania powinny: 
 by  dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
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 mie  wydajno  rz du 20 m3/h, przy wysoko ci t oczenia 20 m. 
 

2.3 Ig ofiltry 
A. Rury ig ofiltrów i armatura: 

 rednice powinny by  dobrane do przep ywów zak adanych, 
 ko ce rur wp ukiwanych powinny by  zako czone filtrem, 
 woda podawana przy pomocy w a wp ukuj cego, 
 nad poziomem gruntu ig ofiltry czone z kolektorem, w kró cach kolektora uszczelnione uszczelk  

np. typu o-ring, 
 ci g kolektorów jest czony ze sob  z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji takich jak 

uki, czniki i rury przelotowej.  
B. Wp ukiwanie rur ig ofiltrów: 

 ig ofiltry instaluje si  zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracaj c uwag , aby wszystkie 
filtry okre lonego ci gu ig ofiltrów (pod czonego do jednej pompy) znajdowa y si  na jednym 
poziomie, 

 w zale no ci od warunków terenowych i wymaga  koniec ig ofiltra znajduje si  zwykle na 
boko ci 4-6 m, 

 z uwagi na kszta t tworzonego leja depresyjnego, koniec ig ofiltra powinien by  umieszczony ok. 1-2 
m poni ej oczekiwanej g boko ci do której powinien zosta  obni ony poziom wody. 

C. Obsypk  filtracyjn  wykonuje si :  
 w gruntach przewarstwionych (posiadaj cych warstwy nieprzepuszczalne) na tak  wysoko , aby 

obsypka po czy a wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najcz ciej jednak na ca ej wysoko ci 
wp ukania ig ofiltru, 

 w gruntach jednorodnych, pylastych na wysoko  ca 0,5 m nad górn  kraw  filtru (praktycznie 2 
wiadra obsypki), 

 uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera si  odpowiednio do gruntu, w którym posadowiony b dzie 
filtr, stosuj c zasad  wed ug której wielko  ziaren obsypki powinna by  od 5 do 10-ciu razy wi ksza 
od redniej grubo ci ziaren gruntu. 

D. Agregat pompowy: 
 agregat posiada pomp  lub pompy umo liwiaj ce wytwarzanie podci nienia w instalacji. 

Uzyskiwane podci nienie, przy zachowaniu szczelno ci w instalacji umo liwia pobór wody z gruntu. 
Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez ruroci g lub w  zrzutowy, 

 pompy oparte na pompie samozasysaj cej, która wspó pracuje z pomp  podci nieniow . 
E. Dodatkowe odwodnienie liniowe wg pkt 2.1. 
 
2.4 Wymagania dotycz ce transportu, odbioru i sk adowania materia ów 
2.4.1 Transport materia ów 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego transportu, który nie powoduje 
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Przewo one materia y powinny by  
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
ich wytwórc . Sprz t u ywany do roz adunku powinien uzyska  akceptacj  Inspektora nadzoru. 
 
2.4.2 Odbiór materia ów 
Dostarczone materia y na miejsce budowy nale y sprawdzi  pod wzgl dem kompletno ci i zgodno ci z 
danymi producenta oraz zgodno ci z wymaganiami projektowymi. 
Nale y przeprowadzi  ogl dziny dostarczonych materia ów. W razie stwierdzenia wad lub w tpliwo ci co 
do ich jako ci, przed wbudowaniem nale y podda  je badaniom okre lonym przez Inwestora lub 
Inspektora. 
Wyroby powinny by  sprawdzane zarówno po dostawie jak i tu  przed monta em przewodu w celu 
upewnienia si  czy nie s  uszkodzone. 
 
2.4.3 Sk adowanie materia ów 



SST 01.01.  Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 
 

  
„Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”  
Post powanie ZP-8/15 52

Sk adowanie elementów odwodnienia powinno si  odbywa  na wydzielonym miejscu, na terenie 
budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urz dze  
zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-
10736. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, nale y sk adowa  oddzielnie. 
Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by  sk adowane w wydzielonych, pomieszczeniach 
zamkni tych i powinny by  zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem 
oraz z dala od rodków i warunków powoduj cych korozj . 
Rury drenarskie nale y sk adowa  na sk adowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym pod u, w 
sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Materia  na obsypk  filtracyjn , nale y sk adowa  na sk adowisku otwartym, o utwardzonym i 
odwodnionym pod u, w sposób zabezpieczaj cy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materia ami u ywanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie powinno si  sk adowa  tej obsypki 
razem z obsypk  dla studni wierconych. 
 
2.5 Wymagania, certyfikaty, atesty i wiadectwa dotycz ce jako ci materia ów 
Materia y nale y dostarczy  na budow  wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, 
protokó ami odbioru technicznego oraz wiadectwami jako ci i trwa ego oznakowania, np. wyrobów 
betonowych, wyrobów z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych. 
 
3 Sprz t 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  nast puj cy sprz t: 

 teodolity lub tachometry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 aty, 
 ta my stalowe, szpilki, 
 inny specjalistyczny sprz t geodezyjny.  

Sprz t stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysoko ciowych powinien gwarantowa  uzyskanie 
wymaganej dok adno ci pomiaru. 
Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbiórki ogrodze  nale y wykona  przy u yciu sprz tu 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
Wykonawca przyst puj c do wykonania robót powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z 
nast puj cego sprz tu do: 

 rozbiórki i odtworzenia ogrodze  (pi a do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka, wiertarka), 
 odspajania i wydobywania gruntów (koparki, adowarki itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.), 
 maszyny do wbijania i wyci gania grodzic (kafar lub wibrom ot do zabijania i wyci gania grodzic z 

mo liwo ci  wbijania ich z du  cz stotliwo ci ), 
 maszyny do transportu i uk adania grodzic, 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.), 
 czny sprz t do robót ziemnych. 

 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót odwodnieniowych powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu: 

 do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniaj ce, 
 agregatu pr dotwórczego zasilaj cego pompy odwadniaj ce, 
 zestaw ig ofiltrów z agregatem pompowym, 
 pompy zatapialne, 
 przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów. 
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Wymagany sprz t b dzie uzale niony od zastosowanych przez Wykonawc  metod odwodnienia. 
Wydajno  pomp i wysoko  podnoszenia musz  zapewnia  ca kowite usuni cie wody z wykopu. 
Parametry te Wykonawca powinien dobra  na podstawie projektu odwodnienia wykopu sporz dzonego 
w ramach projektu organizacji robót. Zastosowane pompy powinny by  odporne na du cieralno , 
bowiem woda pompowana z wykopu b dzie zawiera a znaczne ilo ci drobnych cz stek piasku. 
Pompy nale y przechowywa  w magazynie zamkni tym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta. 
 
4  Transport 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Na okres budowy Wykonawca winien opracowa  projekt organizacji ruchu ko owego we w asnym 
zakresie i uzgodni  go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowi zek zorganizowania transportu 
z uwzgl dnieniem wymogów bezpiecze stwa. rodki transportowe, poruszaj ce si  po drogach powinny 
spe nia  odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzuj cych pojazdy, w szczególno ci 
w odniesieniu do gabarytów i obci enia na o . Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikaj ce z 
niedotrzymania wymienionych powy ej warunków obci aj  Wykonawc . 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie sprawnych technicznie rodków transportu i takich, 
które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i dostarczonych materia ów. 
Materia y takie jak paliki drewniane, pr ty stalowe i tym podobne mog  by  przewo one dowolnym 
rodkiem transportu. Do przewozu szalowa  wykopu u ywa  nale y rodków transportu dostosowanych 

do gabarytów i ci arów przewo onych materia ów. Do przewozu wszelkich materia ów sypkich i 
zbrylonych jak ziemia, kruszywo nale y wykorzystywa  samochody samowy adowcze - wywrotki. 
Transport urz dze  i materia ów niezb dnych dla wykonania odwodnienia wykopów na czas budowy, 
mo e by  wykonany dowolnymi rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania si  po drogach 
publicznych, zaakceptowanymi przez Inspektora. 
Ka dy z elementów odwodnie  pionowych czy liniowych, nale y przewozi  oddzielnie, zgodnie z 
Instrukcj  ich Producenta, a elementy d ugie takie jak rury stalowe na studnie wiercone, wystaj ce poza 
skrzyni  samochodu, powinny zosta  oznakowane na czas transportu, zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie mo e by  przewo ona cznie z obsypk  dla 
drena u, poniewa  ich uziarnienie b dzie ró ne. 
 
5 Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.1 Roboty geodezyjne 
5.1.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami G ównego Urz du 
Geodezji i Kartografii. 
Przed przyst pieniem do robót w ci gu 30 dni, Wykonawca powinien w oparciu o projekty wytyczy  
lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów. 
W trakcie tyczenia wykonawca powinien powiadomi  w cicieli dzia ek o planowanym rozpocz ciu 
Robót budowlanych. Powiadomienia kwitowane b  z eniem podpisu pod list . W terminie do 30 dni 
od przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu dokumentacj  papierow  i 
elektroniczn  wytyczonych sieci wodoci gowych. 
W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien przeprowadzi  
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s  zgodne z 
rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie 
ró ni  si  od rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi  o tym 
Inspektora. Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie powinno by  zmieniane przed podj ciem 
odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych 
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terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz dnych rzeczywistych, powinny by  zaakceptowane 
przez Inspektora.  
Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora. 
Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  by  zaopatrzone w 
oznaczenia okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po enie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznacze  powinny by  zaakceptowane przez Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w czasie 
trwania robót. Je eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj cego zostan  zniszczone przez 
Wykonawc wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostan  one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do obowi zków 
Wykonawcy. 
Inwentaryzacj  wykonanych odcinków nale y wykonywa  w odkrytym wykopie z jednoczesnym 
okre leniem sieci koliduj cych. 
 
5.1.2 Wyznaczenie punktów wysoko ciowych 
Wykonawca zobowi zany jest wytyczy  i zastabilizowa  w terenie punkty g ówne sieci wodoci gowej 
oraz punkty wysoko ciowe (repery robocze) dla ka dego punktu charakterystycznego i dostarczy  
Zamawiaj cemu szkic wytyczenia i wykaz punktów wysoko ciowych. Przej cie tych punktów powinno 
by  dokonane w obecno ci Inspektora. W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego 
Wykonawca powinien przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego 
wytyczenia Robót.  
Wytyczenie nale y wykona  w oparciu o Dokumentacj  Projektow  przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji pa stwowej i innej osnowy geodezyjnej okre lonej w Dokumentacji Projektowej oraz w 
oparciu o informacje przekazane przez Inspektora. Punkty na osi trasy nale y oznaczy  za pomoc  
drewnianych palików tzw. ko ków osiowych z gwo dziami. Ko ki osiowe nale y wbi  na ka dym 
za amaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na ka dym prostym odcinku nale y utrwali  co 
najmniej 3 punkty. Ko ki wiadki wbija si  po obydwu stronach wykopu, tak aby istnia a mo liwo  
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze nale y 
osadzi  w cianach budynków w postaci haków lub bolców.  
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by  przesuni te wi cej ni  3 cm w stosunku do 
projektowanych, a rz dne punktów na osi nale y wyznaczy  z dok adno ci  do jednego cm w stosunku 
do rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej.  
Punkty wysoko ciowe (repery) nale y wyznaczy  co oko o 250 m, a tak e obok ka dego projektowanego 
obiektu. Punkty wysoko ciowe nale y umieszcza  poza granicami projektowanej budowli, a rz dne ich 
okre li  z dok adno ci  do 0,5 cm.  
Powy sze Roboty powinny by  wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow  oraz w miejscach 
wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego wykonania Robót. Do wyznaczenia kraw dzi wykopów, 
nale y stosowa  dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale y stosowa  w przypadku wykopów 

bszych ni  1m. Odleg  mi dzy palikami (wiechami) powinna odpowiada  odst powi kolejnych 
studni, podanych w Dokumentacji Projektowej.  
 
5.1.3 Wyznaczenie roboczych punktów wysoko ciowych 
Repery robocze nale y wykona  dla ka dego punktu charakterystycznego sieci wodoci gowej. 
 
5.1.4 Kolejno  wykonywania robót 

 Wytyczenie g ównej osi sieci wodoci gowej (sytuacyjne i wysoko ciowe), 
 Wykonanie zestawienia zmian wymagaj cych projektów zmiennych i przedstawienie rozwi za  

projektowych do zaopiniowania przez Inspektora i Zamawiaj cego przed przyst pieniem przez 
Wykonawc  do wykonania tych projektów, 

 Wytyczenie g ównej osi obiektów na sieci wodoci gowej, wytyczenie sytuacyjne i wysoko ciowe, 
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 Wykonanie pomiarów sprawdzaj cych spadki i usytuowanie g ównych elementów w wykopie przed 
zasypaniem, 

 Wykonanie pomiarów sprawdzaj cych posadowienie obiektów na sieci wodoci gowej w wykopie 
przed zasypaniem, 

 Inwentaryzacja elementów naziemnych sieci wodoci gowej wraz z jej obiektami. 
 

5.1.5 Sprawdzenie robót pomiarowych 
Sprawdzanie Robót pomiarowych nale y przeprowadzi  wg nast puj cych zasad: 

 Nale y sprawdzi  po enie punktów g ównych sieci oraz jej obiektów, 
 Nale y sprawdzi  wysoko ci punktów g ównych sieci oraz jej obiektów, 
 Wyznaczenie sytuacyjno-wysoko ciowe - nale y sprawdza  na wszystkich za amaniach pionowych i 

poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km, 
 Robocze punkty pomiarowe - nale y sprawdzi  niwelatorem na ca ym obszarze budowy, 
 Wyznaczenie wykopów – nale y sprawdzi  ta  i szablonem z poziomic , co najmniej w pi ciu 

miejscach na ka dym kilometrze oraz w miejscach budz cych w tpliwo ci. 
 

5.2 Wymagania szczegó owe dla robót i prac geodezyjnych 
a) Geodezyjne roboty pomiarowe zwi zane z wyznaczeniem ca ci zakresu robót (tyczenie) 
wchodz cego w umow  i zabezpieczenie punktów geodezyjnych powinny by  wykonane w jeden 
miesi c od rozpocz cia robót budowlanych. 
b) Wykonawca zobowi zany jest opracowa  i przed  Zamawiaj cemu szkice tyczenia ca ci sieci 
przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG i PDF, która 
zawiera  b dzie równie  mapy sytuacyjno-wysoko ciowej nak adk  ewidencyjn  dla przej  przez drogi, 
tory, linie itp. Materia y  z tyczenia sieci Wykonawca z y wraz z Raportem wst pnym. 
c) Wykonawca zobowi zany jest opracowa  i przed  Inspektorowi, przed przej ciem (odbiorem 
ko cowym) robót, oklauzulowan  dokumentacj  powykonawcz  przedstawiaj  wszystkie sieci wraz z 
uzbrojeniem tak, jak zrealizowa  je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 
wykonanych robót. Inwentaryzacja b dzie zawiera  dodatkowo zmierzone wspó rz dne punktów kolizji 
np. z istniej cym uzbrojeniem terenu, wspó rz dne pocz tków i ko ców rur ochronnych. Inwentaryzacja 
powykonawcza musi zosta  sporz dzona w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w formacie 
DWG i PDF. Dokumentacja winna by  sporz dzona we wspó rz dnych „1965” i „2000”. 
W sk ad dokumentacji powykonawczej oprócz dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego. 
Wykonawca powinien do czy  szkice pomiarowe oraz wspó rz dne pomierzonych punktów sieci 
zapisane w pliku tekstowym. 
d) Oklauzulowana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przekazana zostanie w dwóch (2) 
egzemplarzach w postaci papierowej oraz elektronicznej na p ycie CD w formacie DWG, plików DOC lub 
TXT ze wspó rz dnymi X, Y, Z zamierzonych elementów. Pliki DWG zawiera  b  tras  wodoci gu i 
innych przebiegów liniowych, opisane wysoko ci, wspó rz dne, elementy np. zasuwy, hydranty. 
e) Wykonawca na w asny koszt odtworzy s upki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia podczas 
prowadzenia robót budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecno ci zainteresowanych stron. 
W przypadku trudno ci z ustaleniem granic wykonawca na w asny koszt przeprowadzi procedur  
ustalenia granic. 
f) Do zada  Wykonawcy nale y w ciwe oznakowanie przewodu sieci wodoci gowej i armatury na 
trwa ych elementach zagospodarowania naziemnego terenu. W przypadku braku mo liwo ci 
umieszczenia tabliczek informacyjnych na elementach trwa ych, Wykonawca wbuduje s upki betonowe 
które pos  do zamontowania tabliczek informacyjnych. 
 
5.3 Roboty ziemne - wykopy i umocnienia 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji program robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w 
jakich roboty b  wykonywane. 
Wymagania przy wykonaniu wykopów zosta y opisane w normie PN-B-10736/1999 oraz PN-B-
06050/1999. 
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Do wykonywania wykopów mo na przyst pi  po wyra eniu zgody przez Inspektora. Sukcesywnie w 
miar  post pu robót nale y wykona  niezb dne zabezpieczenia cian wykopów. 
Przy realizacji sieci wodoci gowej w pasie drogowym, nale y si  kierowa  nast puj cymi zasadami: 

 nie dopuszcza si  ruchu ko owego wzd  pasa robót, 
 na czas budowy drogi te nale y zamkn  (w zale no ci od projektu „Organizacji ruchu na czas 

budowy”), a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie nag ej i uzasadnionej konieczno ci, ruch s b 
ratowniczych, 

 ruch ci kich maszyn i pojazdów u ywanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem od amu. 
 

5.3.1 Roboty przygotowawcze do robót ziemnych 
Wszystkie roboty na terenach upraw nale y wykona  po zbiorach. 
Przed rozpocz ciem wykopów nale y sporz dzi  dokumentacj  inwentaryzacyjn  stanu powierzchni 
terenu. Powinna ona wyszczególnia  poziomy terenu, wszystkie jego szczegó y, które mog  wymaga  
przywrócenia do stanu pierwotnego. Je li jest to konieczne, dokumentacja b dzie obejmowa  zdj cia 
lub nagrania wideo, przedstawiaj ce istniej ce uszkodzenia albo punkty, które mog  okaza  si  sporne 
podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nale y porozumie  si  (na pi mie) 
z w cicielami i u ytkownikami terenu, a kopi  dostarczy  Inspektorowi. Dokumentacj  nale y 
aktualizowa  w zakresie szczegó ów dotycz cych odwodnienia podziemnego lub innych 
charakterystycznych w ciwo ci podziemnych, które zostan  ods oni te w miar  post pu prac.  
Wej cie w teren powinno by  poprzedzone robotami przygotowawczymi typu: 

 karczowanie, 
 ustalenie miejsc sk adowania humusu oraz urobku, 
 ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej, 
 ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów, 
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi, 
 wytyczenie osi wykopu, 
 wykonanie przekopów kontrolnych, 
 wykonanie koryt obiegowych na istniej cych ciekach, 
 budow  dróg dojazdowych, 
 zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

Prace te s  obj te ogólnym przygotowaniem terenu pod realizacj  Inwestycji. Tyczenie sieci 
wodoci gowej jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogólnej obs ugi geodezyjnej 
dla ca ej inwestycji. 
Przed rozpocz ciem prac nale y wyznaczy  obszar robót ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwa e 
oznaczenie po enia w terenie wszystkich charakterystycznych punktów wykopu, po enia ich osi 
geometrycznych i g boko ci wykopów. 
Wykonawca powinien zabezpieczy  przed uszkodzeniem istniej ce drzewa, przed zanieczyszczeniem 
wody p yn ce oraz zapewni  czysto  chodników i jezdni. Mycie chodników i jezdni nale y wykonywa  
min. 2 x na dzie .  
Wykonawca powinien przygotowa  i oczy ci  teren z materia ów ( mieci, gruzu, itp.) znajduj cych si  na 
trasie wykopu, wykona  prace rozbiórkowe istniej cych nawierzchni, ogrodze , chodników oraz 
przygotowa  przejazdy i drogi dojazdowe. 
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów Wykonawca powinien powiadomi  poszczególnych 

ytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpocz cia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru 
z ich strony. W ich obecno ci powinny by  wykonane przekopy kontrolne w celu zlokalizowania rur, kabli 
i innych obiektów podziemnych. W przypadku stwierdzenia kolizji maj cych wp yw na przebieg trasy i 
poziom posadowienia przewodu, zmiany powinny by  uzgodnione z Inspektorem i Projektantem. 
W miejscach, gdzie mo e zachodzi  niebezpiecze stwo wypadków, budow  nale y prowizorycznie 
ogrodzi  od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy wiat ami. 
Podczas usuwania nawierzchni dróg wraz z podbudow , zdj ty materia  nale y sk ada  oddzielnie w 
sposób zapobiegaj cy zmieszaniu si  z wyrzucon  z wykopu ziemi  przeznaczon  do odwozu na miejsce 
wskazane przez Inspektora.  
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5.3.2 Zdj cie warstwy humusu 
Ziemi  urodzajn  – humus nale y zdj  na g boko  jego zalegania, to jest rednio 10 cm. W miejscach, 
gdzie warstwa humusu jest grubsza ni  powy ej za ona, nale y j  zdj  na pe  g boko  zalegania. 
Zwi kszona ilo  humusu do zdj cia wynikaj ca z wi kszej grubo ci zalegania nie mo e by  podstaw  do 

dania przez Wykonawc  dodatkowej zap aty. 
Zdj ty humus nale y sk adowa  w regularnych pryzmach. Miejsca sk adowania humusu powinny by  
przez Wykonawc  tak dobrane, aby humus by  zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zag szczaniem, 
naje aniem przez pojazdy. 
Nie nale y zdejmowa  humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo rednio po nich. aby unikn  
zanieczyszczenia glin  lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
5.3.3 Wykopy 
Wykopy pod sieci obj tej umow  stanowi  b  wykopy liniowe o cianach pionowych, umocnionych 
oraz wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji obiektów in ynierskich zlokalizowanych na sieci. 
Wymagania przy wykonaniu wykopów zosta y opisane w polskiej normie bran owej nr PN-B-
10736/1999. 
Realizacja wykopów o cianach pionowych o g boko ciach przekraczaj cych 1,0 m oraz z uwagi na 
wyst puj ce w pobli u budowle, niezale nie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinna by  powi zana z 
jednoczesn  realizacj  szalowa  (umocnie ) cian wykopu.  
Wykonanie wykopów liniowych i pod obiekty hydroforni  oraz pod komory przewiertowe i przeciskowe 
nale y zrealizowa   r cznie i mechanicznie. 
Zabezpieczenie wykopów liniowych i pod obiekty, komór przewiertowych szalunkiem systemowym lub 
grodzicami, nale y wykona  w zale no ci od warunków gruntowo-wodnych i dokumentacji projektowej. 
Wykopy nale y wykonywa  równolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Ca kowite odwodnienie 
wykopów jest warunkiem przyst pienia do dalszych robót (podsypki i robót monta owych). 
Szeroko  wykopu liniowego stanowi odleg  w wietle nieumocnionych cian wykopu, niezb dn  dla: 

 enia ruroci gów sieci wodoci gowej 
 poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych cian wykopów.  
 boko  wykopu liniowego stanowi ró nica mi dzy rz dn  dna wykopu a rz dn  terenu 

istniej cego, niezb dn  dla: 
 enia ruroci gów wraz z uzbrojeniem na projektowanych rz dnych, 
 pog bienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod ruroci gi. 

Wykop nale y prowadzi  od najni szego punktu. Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego r cznie nale y 
pozostawi  na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 0,05 m w gruntach nie nawodnionych oraz 
0,20 m w gruntach nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si  na poziomie 0,20 
m wy szym od projektowanego. Zdj cie pozostawionej warstwy gruntu powinno by  wykonane 
bezpo rednio przed u eniem kana ów. 
Wyj cie (zej cie) po drabinie z wykopu powinno by  wykonane, z chwil  osi gni cia g boko ci wi kszej 
ni  1 m od poziomu terenu. Odleg  pomi dzy zej ciami nie powinno przekracza  20 m. 
Wykopy w pobli u istniej cych sieci i kabli prowadzi  r cznie wg BN/83/88-3602. 
Nie wyklucza si  istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach sytuacyjnych urz dze  
podziemnych. 
W czasie robót ziemnych nale y zinwentaryzowa  wszystkie ruroci gi i kable przecinaj ce tras  
projektowanej sieci i na nie  na dokumentacj  powykonawcz . 
Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych nale y poprzedzi  przekopami próbnymi wykonanymi 

cznie.  
W przypadku, gdy wykopywane s  ró ne rodzaje materia u, nale y sk adowa  je oddzielnie, a najbardziej 

ciwy zachowa  do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie pod a jest uzale nione 
od wzgl dnego po enia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególn  uwag  
nale y oddzieli  od siebie materia , a po zako czeniu Robót przywróci  go na w ciwe miejsce. Pod e 
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no ne nie mo e ulec uszkodzeniu w zwi zku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu 
powinno by  w zwyk ych warunkach operacj  przeprowadzan  od razu, bezpo rednio przed uk adaniem 
rur. Je eli pod e zostanie uszkodzone, rów powinien by  kopany g biej, a miejsce to wype nione 
betonem lub zag szczone strukturalnym materia em wype niaj cym, zgodnie z zaleceniem Inspektora.  
Je eli Wykonawca uzna dane pod e za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowi zek 
powiadomi  o tym fakcie Inspektora i uzyska  od niego stosowne zalecenia przed kontynuowaniem 
Robót. Urobek mo e by  sk adowany obok wykopu, lub z powodu braku miejsca wywo ony na czasowy 
odk ad.  
Wykopy nale y prowadzi  zgodnie z normami BN/83-8836-02, BN/62-8836-01 i przepisami BHP. 
Odspojenie gruntu w wykopie, nale y wykona  mechanicznie lub r cznie. Dno wykopu powinno by  
równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odk ad 
urobku powinien by  dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleg ci, co najmniej 1,0 m od 
kraw dzi klina od amu.  
Na  trasie  wykonywanych  robót  mog  wyst pi  lokalnie  grunty  kategorii  VI  i  powy ej.  Wykonawca  
uwzgl dni w cenie ofertowej prowadzenie robót w gruntach skalistych.  
Zachodzi konieczno  wykonania r cznych robót ziemnych mi dzy innymi przy kolizjach, ich 
odkrywkach, w terenach o g stej zabudowie. 
Wykonawca uwzgl dni w cenie ofertowej wykonywanie wykopów liniowych w ca ci w sposób 

czny w ilo ciach ok. 30% ca ego zakresu robót. 
 
5.3.4 Umocnienia 
Uwzgl dniaj c zaprojektowane trasy przebiegu sieci oraz warunki gruntowo – wodne, przewiduje si , e 
dla potrzeb realizacji Umowy wi kszo  wykopów stanowi  b  wykopy w skoprzestrzenne o cianach 
pionowych umocnionych. Umocnienia wykopów powinny by  realizowane w nast puj cy sposób: 

 odeskowane wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi z rozparciem, 
 w os onie z przestawnych pogr alnych obudów wykopów o odpowiedniej wytrzyma ci blatów na 

parcie boczne i odpowiedniej d ugo ci pasa roboczego (klatki), 
 obudowie szczelniej z grodzic zabijanych pionowo kafarem lub wibrom otem z rozparciem. 

Wymagania przy wykonaniu szalowa  pionowych cian wykopów zosta y opisane w polskiej normie PN-
90/M-47850 i PN-68/B-06080. Wykonawca robót powinien przedstawi  Inspektorowi do akceptacji, 
projekt szalowa  poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowa  przesuwnych, 
odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwi zania te 
powinny zapewnia  swobodny dost p do dna wykopu gdzie b  montowane studzienki i kana y oraz 
zabezpiecza  prac  ludzi na dnie wykopu. Górna, szczelna kraw  umocnie  powinna wystawa  min. 15 
cm nad przylegaj cy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed nap ywem wód deszczowych. 
Szczegó y rozwi za  dotycz cych umocnie  pionowych cian wykopów zostan  podane przez 
Wykonawc . 
Podczas prowadzenia wykopów w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych powinno si  stosowa  
zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie przylegaj cych do siebie. Grodzice nale y 
zabija  szczelnie przy pomocy odpowiedniego sprz tu, np. wibratora nie rezonansowego wysokiej 
cz stotliwo ci.. Zabezpieczenie grodzicami nale y stosowa  równie  przy g bokich wykopach (powy ej 
4,0m) oraz przy komorach przewiertowych. 
Przy stosowaniu cianki szczelnej i obudowy wbijanej, w pobli u istniej cych budowli nale y stosowa  
urz dzenia rejestruj ce wstrz sy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia zagro enia tych budowli. 
Nie mo na usuwa  umocnie  pionowych cian wykopów po zag szczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, 
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zag szczonego (obni y si  stopie  
zag szczenia gruntu). Takie obni enie struktury gruntu zag szczonego b dzie mia o negatywny wp yw 
na dan  niwelet  wodoci gu jak i drogi w jej ca ym przekroju poprzecznym. Nale y zatem sukcesywnie 
usuwa  szalunki, id c od do u wykopu, w miar  wykonywania zasypu wykopu wraz z zag szczeniem 
gruntu. 
Na  trasie  wykonywanych  robót  mog  wyst pi  lokalnie  grunty  kategorii  VI  i  powy ej.  Wykonawca  
powinien uwzgl dni  konieczno  prowadzenia robót w gruntach skalistych.  
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Zachodzi konieczno  wykonania r cznych robót ziemnych mi dzy innymi przy kolizjach, ich 
odkrywkach, w terenach o g stej zabudowie. 
 
5.3.5 Dok adno  wykonania wykopów 
Odchylenie rz dnych koryta gruntowego od rz dnych projektowanych nie powinny by  wi ksze ni  1 cm. 
Ponadto: 

 odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekracza  wi cej ni  ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m, 
 odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza  ± 3 cm, 
 odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  ± 5 cm. 

 
5.3.6 Szeroko  wykopów 
Minimalna  przestrze  robocza pomi dzy rur  a szalunkiem 
Dla ruroci gów o rednicy do 350 mm minimalna przestrze  robocza pomi dzy rur  a cian  szalunku z 
ka dej strony powinna wynosi  co najmniej 25 cm. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych, 
szeroko  obudowy (szalunku) wykopu nale y zwi kszy  o 10 cm. Zwi kszon  szeroko  zaleca si  
stosowa  tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje si  ponad 1,0 m od dna wykopu.  
Minimalna szeroko  obudowy wykopu dla rur w zale no ci od g boko ci wykopu 
Przy zachowaniu warunków minimalnej przestrzeni roboczej pomi dzy rur  a cian  szalunku minimalna 
szeroko  pomi dzy ciankami szalunku powinna wynosi : 

 - 0,9 m dla wykopu o g boko ci do 4,0m,  
 - 1,0 m dla wykopu o g boko ci powy ej 4,0 m. 

 
5.3.7 Szczególne warunki bezpiecze stwa pracy 
Wykopy nale y wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej 
Normie PN-B-10736. 
W szczególno ci w obr bie klina od amu ciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno 
sk adowa  urobku. 
Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzd  wykopu w zasi gu klina od amu gruntu, powinna by  
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robót. 
Wykopy powinny by  odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich, a 
ponadto o wietlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, wykopy takie nie mo na 
pozostawi  bez dozoru. 
Szalunki nale y wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej 
Normie PN-90/M-47850. 
Obowi zkiem wykonawcy jest ka dorazowe powiadamianie U ytkownika istniej cego uzbrojenia 
podziemnego, o rozpocz ciu robót w rejonie wyst puj cych sieci istniej cych, na trasie projektowanego 
kana u. 
Nale y wykona  r cznie, przekopy kontrolne wg BN-/83/88-3602, w rejonie skrzy owa  z istniej cym 
uzbrojeniem, pod nadzorem U ytkownika danej sieci. Sieci ods oni te nale y zabezpieczy  zgodnie z 
normami bran owymi. 
 
5.4 Wykonanie podsypki, obsypki, wymiany gruntów i zasypów 
5.4.1 Roboty przygotowawcze 
Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny by  powi zane z jednoczesnym 
uk adaniem ruroci gów oraz obiektów na sieci. 
Nale y spe ni  wymóg ca kowitego odwodnienia wykopów, aby wykonanie zasypów  odbywa o si  w 
gruncie suchym. Jest to tak e zwi zane z wymaganiami odno nie stopnia zag szczenia tych warstw, 
opisanymi poni ej. 
Nie mo na usuwa  szalunków pionowych cian wykopów po zag szczeniu podsypki, obsypki i zasypki, 
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zag szczonego (obni y si  stopie  
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zag szczenia gruntu). Nale y zatem sukcesywnie usuwa  szalunki, id c od do u wykopu, w miar  
wykonywania zasypu wykopu wraz z zag szczeniem gruntu. 
W szczególnych przypadkach dopuszcza si  pozostawienie szalunków w wykopie i ich zasypanie, je eli 
Wykonawca wkalkulowa  to w koszty ogólne robót i uj to to w Projekcie Organizacji Robót, 
zatwierdzonym przez Inspektora. 
Zag szczanie obsypki ruroci gów nie mo e spowodowa  przesuni cia rury lub studzienki w poziomie 
(utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu). 
 
5.4.2 Podsypka 
Grubo  podsypki pod kana y i uzbrojenie oraz obiekty na sieci powinna wynosi  15 – 30 cm. Szeroko  
podsypki dla wszystkich sieci jest równa szeroko ci dna wykopu nieumocnionego tj. po wyj ciu 
umocnie  pionowych cian wykopów i wynosi ona tyle ile podano dla wykopów liniowych i obiektowych. 
Stopie  zag szczenia podsypki dla przewodu wodoci gowego nale y za  jak pod nawierzchniami 
drogowymi. Zak ada si  zatem, e stopie  zag szczenia podsypki b dzie równy 95% zmodyfikowanej 
warto ci Proctora. 
Wilgotno  optymaln  zag szczonego gruntu nale y wyznaczy  wg jednej z metod podanych w Polskiej 
Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8. 
Dno wykopu pod ruroci g musi by  wzmocnione, je eli badania gruntów i dane o obci eniach rur 
wykazuj , e no no  pod a jest niewystarczaj ca. Warstwa wyrównawcza, na któr  jest po ona rura 
nie jest uwa ana za wzmocnienie. 
Wzmocnienie wykopu mo e by  zrealizowane przez wykonanie awy wirowej z odpowiedniego wiru 
o wysoko ci 0,20 m (po zag szczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta  wykonane tak e w sytuacji, gdy 
wykop zosta  wykonany za g boko. 
W przypadku wyst pienia gruntów s abych, silnie nawodnionych nale y u  ruroci gi na geow ókninie 
szeroko ci 3 m i gramaturze 250 g/m2. 
 
5.4.3 Obsypka 
Grubo  obsypki po zag szczeniu powinna wynosi  20 - 30 cm nad wierzch rury. Szeroko  obsypki dla 
wszystkich sieci jest równa szeroko ci dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyj ciu umocnie  pionowych 
cian wykopów. 

Stopie  zag szczenia obsypki dla wszystkich sieci nale y za  zgodnie z wymaganiami  Dokumentacji 
Projektowej oraz wydanymi decyzjami. 
Wilgotno  optymaln  zag szczonego gruntu nale y wyznaczy  wg jednej z metod podanych w Polskiej 
Normie nr PN-88/B-04481 pkt 8. 
Obsypka musi by  wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zako czonego posadowienia rur i 
studzienek. Musi ona zagwarantowa  rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Nale y unika  
pustych przestrzeni. Obsypka ruroci gu musi by  tak wykonana, aby nie zosta  on zniszczony lub nie 
zosta  przemieszczony. Zalecane jest stosowanie sprz tu zag szczaj cego z obu stron rury jednocze nie. 
Metody ubijania gruntu podawane i zalecane przez Producenta przyk adowych rur podano w poni szej 
tabeli:  

Sprz t Ilo  cykli Maksymalna grubo  

  warstwy po ubiciu [m] 
  wir, piasek y 
Zag szczenie r czne 3 0,15 0,10 
Wibrator p aszczyznowy    
a)  50- 10 0 kg  4 0,15 - 
b) 100-200 kg 4 0,20 - 
Ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25 

 
5.4.4 Zasypy 
Zasypka w terenach pod drogami powinna mie  grubo  od rz dnej góry obsypki do rz dnej 
odpowiadaj cej ró nicy projektowanej rz dnej drogi minus grubo  wszystkich warstw drogowych wg 
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opracowania drogowego, w terenach zielonych - od rz dnej góry obsypki do rz dnej projektowanego 
terenu ziele ca. 
Szeroko  zasypki dla wszystkich sieci jest równa szeroko ci dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyj ciu 
umocnie  pionowych cian wykopów.  
Stopie  zag szczenia zasypki dla wszystkich sieci pod nawierzchniami drogowymi, zgodnie z wytycznymi 
Producenta rur, stopie  zag szczenia równy 97 - 100% zmodyfikowanej warto ci Proctora. 
Wilgotno  optymaln  dla zag szczonego gruntu nale y wyznaczy  wg jednej z metod podanych w 
Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt 8. 
Metody ubijania gruntu opisane s  w instrukcji monta owej uk adania w gruncie rur i studzienek. 
Zasypy powinny by  realizowane równomiernie z obu stron obiektu warstwami grubo ci oko o 10 cm 
bardzo starannie zag szczonej (wg BN-72/B-8932-01). Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne 
oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. 
Wska nik zag szczenia materia u zasypowego zabudowywanego w korpus drogi winien wynosi  Is=97%, 
na pozosta ych odcinkach zgodnie z wydanymi decyzjami. Wska niki zag szczenia gruntu w wykopach i 
nasypach nale y przyjmowa  zgodnie z norm  BN-72/8932-01.  
 
Wilgotno  optymaln  gruntu i jego g sto  nale y okre li  laboratoryjnie. Wilgotno  gruntu w czasie 
jego zag szczania powinna by  zbli ona do optymalnej, gdy jest ona mniejsza ni  0,8 wilgotno ci 
optymalnej, wówczas zag szczan  warstw  nale y polewa  wod , natomiast gdy jest ona wi ksza ni  1,2 
- przesuszy  grunt w sposób naturalny lub przez dodanie wapna palonego, umo liwiaj c tym samym 
odp yw nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenuj cej, albo ulepszy  dodatkiem wapna 
hydratyzowanego lub popio ów lotnych. 
Grubo  warstw zag szczanego w nasypie gruntu nale y okre li  do wiadczalnie przy próbnym 
zag szczeniu stosowanym sprz tem, orientacyjnie nie powinna ona przekracza : 

 przy zag szczaniu r cznym - 15 cm, 
 przy zag szczaniu walcami - 20 cm, 
 przy zag szczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm. 

W procesie wykonawczym musz  by  wzi te pod uwag  wszystkie parametry przewidziane w projekcie, 
które wp ywaj  na uk adanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzyma  i okres u ytkowania 
ruroci gu. 
Czynniki dominuj ce s  okre lone przez g boko  uk adania, obci enie rury, warunki gruntowe, 
pod e i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynników dominuj cych musi by  równie  wzi ty pod 
uwag  czas przeprowadzania prac. Uk adanie ruroci gów staje si  szczególnie trudne, je eli praca musi 
by  uko czona przy niepomy lnej pogodzie, je eli zdolno  no na gruntu jest ró na w ró nych 
miejscach, lub je eli konieczne jest, aby ci kie maszyny przeje y nad ruroci gami. 
Wysoko  warstwy gruntu nad rur  nie powinna by  mniejsza ni  1,0 m (ze wzgl dów 
wytrzyma ciowych) bez zastosowania specjalnych rodków ostro no ci, je eli ruroci g jest poddawany 
dzia aniu obci  transportowych (ruch uliczny). 
 
5.4.5 Wymiana gruntu 
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nieno nego gruntu rodzimego i uzupe nieniu (zasypaniu) 
gruntem no nym (piasek, pospó ka, wir) atwo zag szczalnym.  
W zale no ci od wielko ci i rodzaju zag szczarki, grunt zasypowy nale y uk ada  warstwami oko o 30÷50 
cm i zag szcza  do uzyskania wymaganego stopnia zag szczenia. 
W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu nale y uwzgl dni  nast puj ce czynno ci:  

 zakup i dostaw  gruntu na wymian ,  
 zasypanie i zag szczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wska nika zag szczenia,  
 wywóz i zagospodarowanie nadwy ki gruntu.  

 
5.4.6 Dok adno  wykonania 
Dopuszczalne zmniejszenie grubo ci podsypki pod rury wodoci gowe od przewidzianej w dokumentacji 
nie powinno by  wi ksze od 10%. 
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Dok adno  wykonania w zakresie rz dnych góry podsypki pod rury jest ci le powi zana z uk adaniem 
rur i armatury. 
Dopuszczalno  odchylenia rz dnych pod a (powoduj ce odchylenie spadku przewodu) od rz dnych 
przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekracza  +/-1 cm. 
Dok adno  wykonania w zakresie rz dnych podsypki pod rury ruroci gu wodoci gowego jest ci le 
powi zana z uk adaniem rur. Dok adno  ta dla samej podsypki nie jest okre lona, lecz na podstawie 
normy PN-B-10725/1997 zak ada si , e dok adno  wykonania podsypki tj. ró nica w stosunku do 
projektowanych rz dnych niwelety ruroci gu nie mo e przekracza  +/-5 cm. 
Stopie  zag szczenia podsypki – wska nik zag szczenia gruntu okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 
100 m powinien by  zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Inspektora. 
Tolerancja dla wilgotno ci zag szczanego gruntu powinna by  równa -20% do +10 % wilgotno ci 
optymalnej. 
Obsypka do wysoko ci 30 cm ponad rur  powinna by  wykonana z gruntu sypkiego (piasku, pospó ki, 
wiru) i zag szczona. Obsypka musi by  wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zako czonego 

posadowienia a  do uzyskania grubo ci warstwy 0,3 m (po zag szczeniu) powy ej wierzchu rury. 
Obsypka ruroci gu musi by  tak wykonana, eby ruroci g nie uleg  zniszczeniu lub nie zosta  
przemieszczony. Zag szczanie wykonywane mechanicznie powinno by  wykonywane sprz tem, który 
mo e pracowa  w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Pierwsza warstwa zag szczanej 
obsypki, a  do osi rury powinna by  zag szczona ostro nie, aby unikn  uniesienia si  rury. 
Dok adno  wykonania obsypki i zasypki dla rur wodoci gowych oraz obiektów na sieci jest ci le 
powi zana z poziomem istniej cego terenu. Dok adno  ta dla samej obsypki i zasypki, nie jest 
okre lona, lecz na podstawie wytycznych Producenta rur, zak ada si , e podana wysoko  obsypki nad 
wierzch rury jest warto ci  minimaln . 
Natomiast dla zasypki z uwagi na projektowane rz dne powierzchni, podana wysoko  zasypki b dzie 
warto ci  maksymaln . 
Wska nik zag szczenia gruntu okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m, powinien by  zgodny z 
wymogami normowymi i zaakceptowany przez Inspektora. 
Grubo  zag szczanego gruntu zak ada si , e podane przez Producenta rur grubo ci warstw 
zag szczonego gruntu s  warto ciami maksymalnymi. 
 
5.4.7 Szczególne warunki bezpiecze stwa pracy 
Przy sukcesywnym usuwaniu szalunków nale y zapewni  szczególny nadzór nad robotami i wykonywa  
je krótkimi odcinkami tak, aby nie dosz o do zawalenia si  pionowych cian wykopów. 
W trakcie odwozu nadmiaru gruntów transportem drogowym, nale y stosowa  przepisy BHP, w zakresie 
za adunku i wy adunku mas ziemnych oraz przepisy szczególne o ruchu drogowym. 
 
5.5 Rozbiórki i odtworzenia ogrodze  
Rozbiórki istniej cych ogrodze  nale y prowadzi  z uwzgl dnieniem mo liwo ci ponownego 
wykorzystania elementów stalowych i betonowych. Elementy do ponownego wykorzystania nale y 
zinwentaryzowa .  
Ogrodzenia odtworzy  do stanu i z materia ów jak przed robotami lub z siatki na s upach stalowych z 
kszta towników walcowych o rednicy 76mm w uzgodnieniu z Inspektorem i w cicielami posesji. 
 
5.6 Inwentaryzacja fotograficzna i filmowa 
Wykonawca zobowi zany jest wykona  inwentaryzacj  fotograficzn  oraz filmow  wytyczonej trasy i 
terenu obj tego zakresem robót budowlanych przed rozpocz ciem robót (stanu istniej cego) oraz stanu 
istniej cego po zako czeniu robót. 
Zdj cia kolorowe min. 5 MPix, format JPG, opisane i zapisane na p ycie dvd. 
Film kolorowy w rozdzielczo ci telewizyjnej min. 640x480, zapis cyfrowy na p ycie dvd. 
 
5.7 Odprowadzenie wody z wykopów 
Wod  nale y odprowadzi  ruroci gami poza obrys wykopu, do najbli szego rowu lub cieku, w takie 
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miejsce, którego lokalizacja nie b dzie mia a wp ywu na ilo  wód gruntowych w rejonie wykopu. 
Rz dna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by  wy sza od najwy szej wody w tym 
odbiorniku. 
Wody odpompowywanej nie powinno si  odprowadza  do kana u ju  wykonanego, bowiem grozi to 
zamuleniem kana u. 
Ruroci gi nale y u  tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudnia  
dotychczasowego sposobu u ytkowania tego terenu (np. nie powinny by  uk adane w poprzek dróg). 
 
5.8 Odwodnienie pasa robót ziemnych 
W wyst puj cych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementów systemów 
odwadniaj cych, które zosta y opisane poni ej. Niezale nie od tego Wykonawca powinien wykona  
urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie wód opadowych i gruntowych przesi kaj cych z opadów, 
tak aby zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowi zek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom gruntu wokó  wykopu 
nadawa  w ca ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie. Ponadto rol  
ograniczaj  nap yw wód deszczowych do wykopu b  spe nia  górne, szczelne powierzchnie 
umocnie . 
Je eli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich 
nieprzydatno  do celów posadowienia ruroci gów lub uzbrojenia, Wykonawca ma obowi zek usuni cia 
tych gruntów i zast pienia ich gruntami przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
op at ze strony Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniej cych cieków naturalnych, rowów lub urz dze  odwadniaj cych musi by  
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co le y po stronie Wykonawcy. 
Ruroci gi nale y bezwzgl dnie uk ada  w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu 
uniemo liwi uzyskanie prawid owego stopnia zag szczenia podsypki. 
Zakres robót odwadniaj cych nale y dostosowa  do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w 
trakcie wykonywania robót. 
 
5.9 Odwodnienie drena em 
Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopów zosta y opisane w Polskiej 
Normie PN-B-10736. 
Wykonawca robót powinien przedstawi  Inspektorowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP 
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich u ytych urz dze  i materia ów. 

bienie wykopów do czasu u enia drena u nale y realizowa  pompuj c wod  wprost z dna 
wykopów. Po osi gni ciu projektowanej g boko ci wykopu nale y za  drena , 0,2 m poni ej tego 
dna wykopu. Dreny uk ada  w podsypce piaskowo wirowej. 
Spadek drenów ma by  zgodny z projektowanym spadkiem ruroci gów oraz powinien zapewni  
wymagan  hydrauliczn  przepustowo  drenu. Dreny nale y pod czy  na ko cu wykonywanego 
odcinka do studzienek drenarskich (czerpalnych). D ugo  tych odcinków tzw. roboczych nale y ustali  
na budowie w taki sposób aby wielko  dop ywu wody do drena u by a mniejsza od hydraulicznej 
przepustowo ci u onych drenów. 
Studzienki drenarskie nale y zlokalizowa  poza obrysem kana u. Nale y je wykona  z rur betonowych o 
rednicy 600 mm, które to rury powinny by  zapuszczone co najmniej 1,0 m poni ej projektowanej 

niwelety dna wykopu. 
W studniach tych nale y zainstalowa  przeno ne pompy zatapialne o wydajno ci rz du 20 m3/h przy 
wysoko ci t oczenia 20 m. 
Wod  ze studzienek drenarskich nale y odprowadzi  za pomoc  ruroci gów tymczasowych u onych 
po terenie, do najbli szych cieków powierzchniowych, a je eli takowych brak, to do kanalizacji 
deszczowej po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawc , zgody jej w ciciela. Zabrania si  
odprowadzenia pompowanej wody do kanalizacji sanitarnej lub ogólnosp awnej. 
Po zako czeniu wykonywania odwodnienia, drenów nie nale y usuwa  bowiem po zag szczeniu 
podsypki, obsypki i zasypki, dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zag szczonego 
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(obni y si  stopie  zag szczenia gruntu). Dreny nale y zamkn  przez zaczopowanie. Natomiast 
studzienki drenarskie mog  ulec likwidacji. 
 
5.10 Odwodnienie ig ofiltrami 
Przy odwodnieniu poprzez depresj  statycznego poziomu zwierciad a wody gruntowej nale y 
zastosowa  typowe zestawy ig ofiltrów o g boko ci do 5-6 m. Z uwagi na kszta t tworzonego leja 
depresyjnego, koniec ig ofiltra powinien by  umieszczony ok. 1-2 m. poni ej oczekiwanej g boko ci do 
której powinien zosta  obni ony poziom wody. Monta  ig ofiltrów przewiduje si  za pomoc  
wp ukiwanej rury obsadowej o rednicy ok. 0,14 m. Ko ce ig ofiltrów wp ukiwanych powinny by  
zako czone filtrem, wod  podawa  nale y przy pomocy w a wp ukuj cego. Rozstaw ig ofiltrów, ilo  
rz dów powinny zosta  ustalone przez Wykonawc  w zale no ci od rzeczywistego poziomu wody 
gruntowej.  
Ig ofiltry instaluje si  w uprzednio wyznaczonej linii, zwracaj c uwag , aby wszystkie filtry okre lonego 
ci gu ig ofiltrów (pod czonego do jednej pompy) znajdowa y si  na jednym poziomie. 
Nad poziomem gruntu ig ofiltry czone z kolektorem, w kró cach kolektora powinny by  uszczelnione 
uszczelk  np. typu o-ring. Ci g kolektorów czy si  ze sob  z wykorzystaniem dodatkowych elementów 
instalacji takich jak uki, czniki i rury przelotowe. 
W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypk  nale y stosowa  na tak  wysoko , 
aby po czy a wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najcz ciej jednak stosuje si  obsypk  na ca ej 
wysoko ci wp ukania ig ofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypk  stosuje si  na wysoko ci 
0,5 m nad górn  kraw  filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera si  odpowiednio do gruntu, w 
którym posadowiony b dzie filtr, stosuj c zasad  wed ug której wielko  ziaren obsypki powinna byc od 
5 do 10-ciu razy wi ksza od redniej grubo ci ziaren gruntu. 
Agregat powinien posiada  pomp  lub pompy umo liwiaj ce wytwarzanie podci nienia w instalacji. 
Uzyskiwane podci nienie, przy zachowaniu szczelno ci w instalacji umo liwia pobór wody z gruntu. 
Pobrana woda powinna by  wydalana przez agregat i kierowana przez ruroci g lub w  zrzutowy do 
odbiornika.  
Po zainstalowaniu pierwszego ig ofiltru nale y przeprowadzi  prób  pompowania w czasie 6 godzin za 
pomoc  pompy przeponowej celem ustalenia sta ego wydatku wody i prawid owo ci wykonania obsypki 
filtracyjnej. Przyjmuje si , e do wyp ukiwania ig ofiltrów b dzie wykorzystywana woda z sieci 
wodoci gowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.  
 
5.11 Szczególne warunki bezpiecze stwa pracy 
Przy realizacji zasilania pomp odwadniaj cych z istniej cych linii energetycznych nale y przestrzega  
odpowiednich norm dotycz cych wykonania i eksploatacji linii wysokiego napi cia. Natomiast przy 
realizacji zasilania z agregatu pr dotwórczego nale y dodatkowo przestrzega  wytycznych podanych 
przez Producenta agregatu. 
W realizacji odwodnienia nale y stosowa  obowi zuj ce przepisy BHP oraz podane w instrukcjach 
obs ugi pomp i agregatu pr dotwórczego. 
 
6 Kontrola jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.1 Kontrola jako ci materia ów 
Wszystkie materia y do wykonania Robót musz  odpowiada  wymaganiom dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji technicznej oraz musz  posiada wiadectwa jako ci producentów i uzyska  akceptacj  
Inspektora i Zamawiaj cego.  
 
6.2 Kontrola jako ci wykonania robót 
Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych nale y 
prowadzi  wed ug ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych G ównego Urz du Geodezji i 
Kartografii. 
Kontrola jako ci wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania Robót z Dokumentacj  
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Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Inspektora. Sprawdzeniu podlega:  
a) zgodno  z Dokumentacj  Projektow , 
b) badanie stopnia zag szczenia, 
c) przy wykonaniu Robót ziemnych: 

 wykonanie wykopu i pod a,  
 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obr bie wykopu, 
 stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod k tem bezpiecze stwa pracy 

robotników zatrudnionych przy monta u,  
 wykonanie niezb dnych zej  do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej ni  co 20m, 

zasypanie wykopu.  
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej SST i zaakceptowan  przez Inspektora. W szczególno ci kontrola 
powinna obejmowa  sprawdzenie: 

 boko ci za enia filtrów, ig ofiltrów, 
 wp ywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle, 
 skuteczno ci odwodnienia wykopu, 
 sposobu odprowadzenia wody z wykopu. 

Badanie i pomiary wykonanych elementów odwodnienia wykopów nale y przeprowadzi  wg polskiej 
normy PN-B-10736/1999. 
Dok adno  wykonania drena u w planie - odchylenie odleg ci osi u onego drena u od osi przewodu 
ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekracza  ± 5 cm, w odniesieniu do podanej 
dokumentacji. 
Odchylenie spadku drena u od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza  - 5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwi kszeniu 
spadku). 
Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekracza  ± 5 cm, a 
jednocze nie ± 25% projektowanej grubo ci warstwy. 
Nale y sprawdza  i mierzy  ilo  odpompowanej wody oraz po enie zwierciad a wód gruntowych. 
 
7 Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
a) Wszystkie koszty zwi zane z wykonaniem niezb dnych robót pomiarowych, wyznaczeniem trasy i 

punktów wysoko ciowych, wykonaniem inwentaryzacji elementów naziemnych sieci wodoci gowej, 
nale y uj  w  jednostkach obmiarowych robót podstawowych podanych w Przedmiarze Robót. 
Koszty prac pomiarowych powinny uwzgl dni  przygotowanie szczegó owych rysunków i oblicze  
dla wszystkich niezb dnych robót geodezyjnych i wytycze  koniecznych dla realizacji robót zgodnie 
z dokumentacja projektow , specyfikacj  i wymaganiami Inspektora.  

b) Koszty wykonania karczowania krzaków i poszycia nale y uj  w jednostce obmiarowej 1mb 
wodoci gu. 

c) Wszystkie koszty zwi zane z wykonaniem niezb dnych robót ziemnych, zdj ciem i roz cieleniem 
warstwy humusu, wykonaniem i umocnieniem wykopów, wykonaniem podsypki i obsypki, wymian  
gruntu, zasypanie wykopów wraz z zag szczeniem i wywozem nadmiaru gruntu nale y uj  w 
odpowiednich jednostkach obmiarowych robót podstawowych. 

d) Ceny jednostkowe podane przez Wykonawc  w przedmiarze robót musz  pokrywa  wszystkie koszty 
wykonania Robót i koszty zwi zane z: 
 wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
 wykonaniem dokumentacji fotograficznej i filmowej. 

 
Wszystkie koszty zwi zane z wykonaniem robót i prac opisanych w niniejszej SST nale y uj  w 
nast puj cych odpowiednich jednostkach obmiarowych robót podstawowych podanych w Przedmiarze 
Robót: 

1 mb – dla wykonania ruroci gów wodoci gowych,  
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8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protoko u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk ada 
Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowi zany wykona  na swój koszt i przekaza  Inspektorowi nadzoru kompletn  
dokumentacj  geodezyjn  powykonawcz  opracowan  zgodnie z wytycznymi jak w pkt 5.6 niniejszej 
specyfikacji oraz wymaganiami OST. 
 
9 Podstawa p atno ci 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Rozliczenie zakresu robót i prac obj tych umow  dokonane b dzie w oparciu o cen  jednostkow  
skalkulowan  przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow , ustalon  dla danej pozycji przedmiaru 
robót. 
Cena jednostkowa danej pozycji przedmiaru robót b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i 
badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w 
Dokumentacji Projektowej.  
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek w ciwego wycenienia robót okre lonych w przedmiarze i 
Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacj  Projektow . 

 
Wszystkie koszty zwi zane z wykonaniem robót i prac opisanych w niniejszej SST nale y uj  w 
nast puj cych odpowiednich jednostkach obmiarowych robót podstawowych podanych w Przedmiarze 
Robót: 

1 mb – dla wykonania ruroci gów wodoci gowych,  
 

10 Dokumenty odniesienia 
10.1 Elementy dokumentacji projektowej 
Podstaw  do wykonania robót s  elementy Dokumentacji Projektowej tj. Projekt Budowlany i 
Wykonawczy, Przedmiar Robót, Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 
 
10.2 Normy i inne dokumenty 
[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d 

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979. 
[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. OJ 
 
 
PN-B-10736/1999  „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.." 
PN-B-06050/1999  „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze." 
PN-88/B-04481   „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu." 
PN-86/B-02480  „Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów." 
PN-B-10736/1999  „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodo ci gowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 
PN-B-06050/1999  „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.” 
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PN-88/B-04481   „Grunty budowlane badania próbek gruntu.” 
PN-86/B-02480  „Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów.” 
PN-S-02205/1998   „Drogi samochodowe. Roboty ziemne.” 
PN-92/B-10735  „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.” 
PN/83-R-04150   Zabiegi uprawowe. Nazwy i okre lenia 
PN/78-R-65023   Materia  siewny. Nasiona ro lin rolniczych. 
 
Instrukcja monta owa uk adania w gruncie ruroci gów z PE produkowanych przez danego producenta. 
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SST 01.02 - Roboty monta owe, przekroczenia przeszkód terenowych - sie  wodoci gowa 

1 Cz  ogólna 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej dla zamówienia „Rozbudowa sieci wodoci gowej 
rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”, s  wymagania ogólne dotycz ce 
wykonania i odbioru robót budowlanych.  

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3 Zakres robót obj tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
budow  sieci wodoci gowej wraz z uzbrojeniem.  
Zakres robót podstawowych obj tych niniejsz  SST stanowi: 
 wykonanie  dostawy  i  monta u  ruroci gów  wodoci gowych  z  rur  PE100-RC  SDR  11  PN  16,  z  

elementami metalowymi sygnalizacyjnymi do sprawdzania ci ci sygna u – za wyj tkiem rur o 
rednicy Ø40 mm, o rednicach: 
 Ø110 mm 
 Ø40 mm 

przeznaczonych do wody pitnej, 
 wykonanie dostawy i monta u materia ów tj.: kszta tki, czniki (trójniki, uki, obejmy, redukcje itp.) 

do wody pitnej, 
 wykonanie dostawy i monta u uzbrojenia sieci wodoci gowej tj.: hydranty, zasuwy, zawory 

napowietrzaj co – odpowietrzaj ce, zawory redukcyjne, zawory spustowe, przep ywomierze 
elektromagnetyczne i inne, przeznaczone do wody pitnej.  

 
UWAGA. Wykonawca zamontuje na sieci/magistrali wodoci gowej nawiert/opask  z zasuw  na 
przy czu przewidzianym w projekcie. W przypadku braku w projekcie przy cza, na ka dej z dzia ek 
na której stoi budynek mieszkalny, Wykonawca zabuduje nawiert/opask  z zasuw . Cena nawiertu 
winna by  uj ta w cenie ofertowej. 
 
 wykonanie dostawy i monta u studni technologicznych (wodomierzowej i redukcyjnych) z 

kompletnym wyposa eniem, 
 wykonanie dostawy i monta u tablic orientacyjnych, 
 wykonanie w cze  do istniej cych sieci. 
 dostawa i monta  wszystkich niezb dnych materia ów przy zabezpieczeniu kolizji istniej cego 

uzbrojenia z budowanym wodoci giem i przekrocze  przeszkód terenowych tj.: rury ochronne, p ozy, 
manszety uszczelniaj ce, 

 wykonanie przekrocze  budowanym wodoci giem: cieków, rowów, dróg asfaltowych, chodników 
innych nawierzchni utwardzonych, metod : przewiertu horyzontalnego lub poziomego, przecisku, 
rozkopu. 

 wykonanie wszystkich niezb dnych robót betonowych, takich jak wykonanie: bloków oporowych i 
podporowych, podbudowy i p yt dennych pod studnie, p yt betonowych w komorach 
przewiertowych lub przeciskowych, elementów betonowych lub elbetowych (w przypadku, gdy 
zastosowanie elementów prefabrykowanych jest niemo liwe), cementowanie ubytków w 
elementach prefabrykowanych, obetonowanie w azów studni i skrzynek ulicznych, izolacje 
elementów betonowych. 

 wykonanie próby szczelno ci,  
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 wykonanie p ukania i dezynfekcji wodoci gu,  

1.4 Okre lenia podstawowe 

Wodoci g - zespó  wspó pracuj cych ze sob  obiektów i urz dze  in ynierskich przeznaczony do 
zaopatrywania ludno ci i przemys u w wod . 
Sie  wodoci gowa miejska – sie  wodoci gowa na terenie miasta, zaopatruj ca ludno  i zak ady 
przemys owe w wod . 
Przewód wodoci gowy - ruroci g wraz z urz dzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom. 
Przewód wodoci gowy magistralny - przewód, z którego zasilane s  wodoci gi rozdzielcze 
Przewód wodoci gowy rozdzielczy - przewód wodoci gowy doprowadzaj cy wod  od przewodu 
magistralnego do przy czy domowych i innych punktów czerpalnych. 
Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia budowanego wodoci gu przy przekroczeniu przeszkód 
terenowych i przy kolizjach z uzbrojeniem terenu oraz dla zabezpieczenia kabli teletechnicznych i 
energetycznych przy kolizji z budowanym wodoci giem. 

rednica nominalna - jest to liczba przyj ta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub rednicy 
wewn trznej ruroci gu, odpowiadaj ca w przybli eniu wymiarom rzeczywistym wyra onym w mm. 
Studzienka prefabrykowana - studzienka wodoci gowa, której zasadnicza cz  komory roboczej 
wykonana jest z prefabrykatów. 
Komin w azowy - szyb cz cy komor  robocz  z powierzchni  terenu przeznaczony 
do wchodzenia i wychodzenia obs ugi. 

az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek wodoci gowych 
sk adaj cy si  z korpusu i pokrywy. 
Wysoko  robocza studzienki - odleg  wewn trzna mi dzy przykryciem, a dnem 
studzienki w miejscu przeznaczonym do przebywania obs ugi. 
Zasuwy - armatura wbudowana w wodoci g s ca do zamkni cia dop ywu wody dla wy czenia 
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodoci gu. 
Materia  rodzimy - materia , z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania. 

cze zgrzewane - po czenie dwu lub wi cej cz ci, wykonane za pomoc  zgrzewania. 
Bloki podporowe - maj  zastosowanie jako podparcie armatury np. zasuw. 
Bloki oporowe - maj  zastosowanie dla wodoci gów, przy których nie mo na liczy  na przeniesienie si  
osiowych wzd  przewodu. Stosowane s  na kolanach, odga zieniach i ukach przy k cie wi kszym od 
30° wg BN-81/9192-05 [20]. 
Przej cie szczelne - przej cie ruroci gu przez cian  komory lub studni zapewniaj ce odpowiedni  
szczelno  na styku ciana - ruroci g. 
Tablica orientacyjna (informacyjna) – element do trwa ego i widocznego oznaczenia usytuowania 
elementów sieci wodoci gowej lub przy cza. 
Przewiert lub przepych - jest to bezwykopowe wykonanie przekroczenia przeszkody (np.: cieku, drogi), z 
wykonaniem komór lub bez (horyzontalnie) wykonywane rur  ochronn  przewiertow  lub przeciskow , 
w której przeci gany jest ruroci g. 
Przecisk – jest to metoda bezwykopowego wykonywania otworów o d ugo ci do kilkunastu metrów 
polegaj ca na wykonaniu dwóch komór: wej ciowej i wyj ciowej i umieszczeniu w pierwszej z nich 
urz dzenia przeciskowego "kret", które nap dzane spr onym powietrzem przesuwa si  stopniowo 
rozpieraj c grunt i toruj c drog  dla uk adanej rury. 
Rozkop – jest to przekroczenie istniej cej przeszkody poprzez rozkopanie. W przypadku cieków wodnych 
nale y wykona  koryta obiegowe lub przepusty. 

Pozosta e okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami, OST, 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodoci gowych – zeszyt 3 COBRTI INSTAL, 2001 r. 
oraz PN-87/B-01060. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w specyfikacji technicznej OST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno  z Dokumentacj  
Projektow , SST i obowi zuj cymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru.  

2 Materia y 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania podano w OST 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materia y u yte do budowy powinny spe nia  warunki okre lone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada  warunkom technicznym wytwórni 
lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót nale y stosowa  materia y zgodnie z 
Dokumentacj  Projektow . 
Rury, a tak e inne materia y potrzebne do monta u powinny posiada  atest ITB oraz ocen  
Pa stwowego Zak adu Higieny. 

2.1 Rury i kszta tki wodoci gowe 

Magistral  wodoci gow  i sie  rozdzielcz  nale y wykona  z rur i kszta tek ci nieniowych. Rdze  rury 
stanowi  PE100  RC  zgodny  z  DIN  8074/8075,  DIN  EN  12201  klasy  SDR11  PN16,  o  rednicach  Ø110,  
Ø40mm. Rury i kszta tki wykonane z materia u o najwy szej odporno ci wzgl dem powolnej propagacji 

kni  podlegaj cemu sta ej kontroli jako ci. Rury odporne na skutki zarysowa  i nacisków punktowych 
potwierdzone wynikami bada  akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik 8760h (akredytacja 
zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). P aszcz ochronny winien by  z nasyconego mineralnie niebieskiego 
polipropylenu z paskami w innym kolorze, s cymi do identyfikacji p aszcza ochronnego. Mi dzy 

aszczem, a rur  winny znajdowa  si  fabrycznie wmontowane elementy metalowe, które spe nia  
maja funkcj  detekcji ruroci gu, lokalizacji awarii na sieci oraz umo liwi  lokalizacj  uszkodzenia rury po 
wykonaniu w technice bezwykopowego monta u – za wyj tkiem rur o rednicy Ø40mm. 
Rury dopuszczone do stosowania w metodzie bezwykopowego monta u ruroci gów, zgodna z PAS 1075 
Typ 3. 

czenie rur i kszta tek nale y wykona  metod  zgrzewania doczo owego i z czek elektrooporowych. 
Zastosowane rury i kszta tki winny by  produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz 
posiada  wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodno ci producenta, kart 
katalogowe.  
Spó ka informuje, e dotychczas wbudowane ruroci gi maj  miedziane przewody sygnalizacyjne o 
przekroju ko owym. W przypadku gdy zastosowany przewód/element metalowy b dzie z innego 
materia u jak mied , Wykonawca musi zamontowa  element zabezpieczaj cy przed korozj . Ka de 
po czenie przed zasypaniem musi by  sfotografowane i udokumentowane. Zamawiaj cy przeka e wzór 
stosownego dokumentu.  
Przed przyst pieniem do monta u rur PE100 RC z elementami metalowymi s cymi do pomiaru 
ci ci przewodu, Wykonawca przed y do zaopiniowania technologi  monta u i czenia przewodów 
oraz technologi  izolacji w miejscu zgrzewów rur. W za czeniu przekazujemy przyk adow  instrukcj  
izolacji rur PE100 RC i przewodów – za cznik nr2. Na yczenie Zamawiaj cego, Wykonawca 
przeprowadzi pokaz monta u w terenie.  
Wykonawca po zako czeniu budowy przeka e Zamawiaj cemu urz dzenia s ce do lokalizacji pkt w 
których dosz o do zerwania przewodów w wyniku awarii. 
Zamawiaj cy mo e odst pi  od konieczno ci sporz dzania i przedk adania instrukcji monta u i izolacji 
rur PE100 RC wraz z monta em i izolacja przewodów sygnalizacyjnych. 
 
UWAGA: 
Rury i kszta tki winny by  ze sob  kompatybilne, a wi c stanowi  jeden system, zaleca si  aby pochodzi y 
od jednego producenta. 
Wykonawca winien uruchomi  i wpi  odcinek do systemu monitoringu przecieków na sieci wodoci gowej, 
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który jest w posiadaniu Zamawiaj cego. System wykonany jest na platformie oprogramowania SCADA. Nie 
jest wymagane nowe stanowisko komputerowe. Dopuszcza si  rozbudow  istniej cej aplikacji na istniej cej 
jednostce komputerowej zlokalizowanej na SUW Lubaszowa. Dodatkowo informujemy, e pomiar 
przecieków w terenie dokonywany jest przy pomocy reflektometra TDR-410, w zwi zku z czym system 
powinien by  tak zaprojektowany i wykonany aby mo na by o wykorzysta  ju  posiadane urz dzenie. 

2.2 Zasuwy  

Na budowanej sieci wodoci gowej nale y zastosowa : 
a) zasuwy klinowe ko nierzowe z wolnym przelotem na ruroci gi Ø110, Ø40mm, na ci nienie 

nominalne PN 16: 
 
Zasuwa jako wyrób winien spe nia  wymagania normy PN-EN 1074 
Opis produktu wg wymaga  materia owych wykonanie: 
- ko nierze owiercone zgodnie z PN 16, 
- zasuwy przy ca kowitym otwarciu - bez przew  przep ywu w miejscu zamkni cia (równoprzelotowa 
rednica otworu jest równa rednicy nominalnej), 

Materia : 
korpus i klin: 
- eliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z norm  PN-EN1563:2000, 
- zgodno  konstrukcyjna z norm  PN-EN 545: 2010 „Rury, kszta tki i wyposa enie z eliwa sferoidalnego 
oraz ich z cza do ruroci gów wodnych. Wymagania i metody bada ”, 
- z odlanym symbolem eliwa, ci nieniem roboczym i symbolem producenta, 
- korpus dwuelementowy (pokrywa i kad ub) po czone w sposób rozbieralny rubami ze stali 
nierdzewnej klasy A2, wn trze kad uba zasuwy o prostym przep ywie, bez przew  i gniazda w 
miejscu zamkni cia, 
uszczelnienie wrzeciona: 
- mo liwa wymiana uszczelnienia pod ci nieniem,  
- skutecznie zabezpieczaj ce przed kontaktem z wod ,  
- z one z systemu uszczelek o-ringowych,  
- minimalna ilo  o-ringów 3,  
- o-ringi wykonane z gumy NBR, 
trzpie : 
- ze stali nierdzewnej klasy A2, gwint walcowany na zimno, 
nakr tka trzpienia (kostka) ruby: 
- wymienna, z mosi dzu utwardzonego powierzchniowo,  
- wrzeciono yskowane za pomoc  nisko tarciowych podk adek z tworzywa,  
klin:  
- powleczony pow ok  gumowan  z atestem PZH lub zamienny UE, (dopuszczon  do celów 
spo ywczych), 
- wzmocnienie prowadnicy klina z wk adk  z tworzywa np. PTFE uniemo liwiaj ce jego przechylenie si  i 
odci aj ce wrzeciono, 
klasa szczelno ci zamkni cia: 
A  wg  PN  EN  1074  -  1  do  6:  2002  „Armatura  wodoci gowa.  Wymagania  u ytkowe  i  badania  
sprawdzaj ce”, ( wiadectwo prób szczelno ci), 
pow oka antykorozyjna: 
- wewn trzna i zewn trzna pow oka z ywicy epoksydowej (dopuszcza si  emali , jako warstw  
wewn trzn ), 
- jako  po wiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub równowa nym, wydanym przez 
niezale  instytucj , potwierdzaj cym przeprowadzenie bada  kontrolnych jako ci pow ok 
lakierniczych, a w szczególno ci: 
- badania grubo ci pow oki (µm); 
- wygl du i równomierno ci (g adko ) na enia pow oki; 
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- testu udarowego (badanie odporno ci pow oki na uderzenia za pomoc  opadaj cego ci arka); 
- odporno ci na sieciowanie pow oki (test chemiczny za pomoc  odczynnika MIBK); 
- porowato ci pow oki (wytrzyma  pow oki na przebicie elektryczne metod  iskrow ); 
- kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C); 
- odporno ci na korozj  powierzchniow  [metoda odrywania katodowego (mm);] 
- testu przyczepno ci pow oki, minimalna grubo  warstwy 250 µm, 
Wymagane dokumenty: 
- deklaracja zgodno ci 
- karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzaj cy wymagania materia owe), 
- atest higieniczny wydany przez Pa stwowy Zak ad Higieny lub odpowiadaj  instytucj  cz onka Unii 
Europejskiej uprawnion  do wydawania takich atestów,  
Zasuwy winny znajdowa  si  w ci ej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane seryjnie, 
posiada  oznakowanie odno nie rednic materia u ci nienia i producenta w odlewie. 

b) zasuwy klinowe mi kkouszczelniana – z kró cami PE do zgrzewania z rurami PE wg EN 12201-2 
Zasuwa zgodna z EN 1074-2, korpus i pokrywa z eliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodne z EN 
1563 z zewn trz i wewn trz epoksydowane. Podstawowe parametry i wymagane dokumenty jak 
dla zasuw ko nierzowych. 

c) zasuwy do przy czy domowych DN1”, DN1 1/4”,  DN1 1/2” (kombinacyjna do nawiercania) z 
ywicy POM: 

- ci nienie nominalne PN16 
- wytrzyma  na rozci ganie 7000 N/cm2,  
- klin z mosi dzu, pow oka na klinie z elastomeru,  
- wrzeciono ze stali nierdzewnej lub eliwa sferoidalnego  
- wraz z opaska do nawiercania dla rur PE z eliwa sferoidalnego  
- wraz z obudow  teleskopow  i skrzynk  uliczn  do zasuw typu ci kiego z eliwa szarego, 
bituminizowana, z p yta podk adow , 

Skrzynki uliczne do zasuw powinny spe nia  nast puj ce wymagania: 
 korpus z  eliwa szarego bituminizowanego,  
 pokrywa z eliwa szarego, bituminizowanego,  
 skrzynka do przy czy domowych (ma a), wg DIN 4057/38, 
 skrzynka do zasuw (du a) wys. 270 mm do 273 mm, wg DIN 4056/38, 
 w przypadku stosowania zasuw zintegrowanych nale y zastosowa  jedn  skrzynk  

(zespolon ). 
Obudowy teleskopowe do zasuw powinny spe nia  nast puj ce wymagania: 

 przeznaczone do zasuw DN ¾” ÷ DN 300 mm 
 eb do klucza wykonany z eliwa sferoidalnego 
 trzpie  i  rura do klucza wykonane ze stali  St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie min. 

20 mm o rednicach DN 50-200, powy ej DN 200 kwadrat 25 mm 
 rura przesuwna i ochronna wykonana z PE. Blokowania przez opadaniem rury przesuwnej 

na trzpieniu winno by  w sposób trwa y – nie dopuszcza si  blokowania z jednej strony 
rub  

 nakr tka (nasada) wrzeciona wykonana z eliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z 
równ  grubo ci cianki na ca ym obwodzie 

 po czenia zasuwy DN 50 ÷ DN 300 z nakr tk  wrzeciona za pomoc  elementu (zawleczka, 
ruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej  

 po czenie zasuwki DN ¾” ÷ 2” z obudow  teleskopow  za pomoc  przy czenia rubowego 
lub zatrzaskowego znajduj cego si  na rurze ochronnej obudowy lub za pomoc  zawleczki, 

 wymiary dostosowane do rodzaju uzbrojenia i g boko ci ruroci gu, 
yty podk adowe do skrzynek ulicznych zasuw powinny spe nia  nast puj ce wymagania: 

 Wykonanie materia owe z tworzywa sztucznego o du ej wytrzyma ci na obci enia, 
 rednica zewn trzna 340 mm.  

Zastosowane materia y powinny posiada  wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
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zgodno ci producenta, kart katalogowe.  

2.3 Hydranty 

Nale y stosowa  hydranty nadziemne DN 80 mm, na ci nienie nominalne PN16.  
Korpus hydrantu oraz t ok uszczelniaj cy: 
- eliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z norm  PN-EN 1563: 2000, zgodno  
konstrukcyjna z  norm  PN-EN 545:  2010 „Rury,  kszta tki  i  wyposa enie  z  eliwa sferoidalnego oraz  ich  

cza do ruroci gów wodnych. Wymagania i metody bada ”,  
- kolumna wyposa ona w zawór napowietrzaj cy,  
- z odlanym symbolem eliwa, ci nieniem roboczym i symbolem producenta, 
Pow oka antykorozyjna: 
- wewn trzna i zewn trzna pow oka z ywicy epoksydowej (dopuszcza si  emali , jako warstw  
wewn trzn ), jako  po wiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub równowa nym, wydanym 
przez niezale  instytucj , potwierdzaj cym przeprowadzenie bada  kontrolnych, jako ci pow ok 
lakierniczych, a w szczególno ci: 
- badania grubo ci pow oki (µm); 
- wygl du i równomierno ci (g adko ) na enia pow oki; 
- testu udarowego (badanie odporno ci pow oki na uderzenia za pomoc  opadaj cego ci arka); 
- odporno ci na sieciowanie pow oki (test chemiczny za pomoc  odczynnika MIBK); 
- porowato ci pow oki (wytrzyma  pow oki na przebicie elektryczne metod  iskrow ); 
- kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C); 
- odporno ci na korozj  powierzchniow  [metoda odrywania katodowego (mm);] 
- testu przyczepno ci pow oki, minimalna grubo  warstwy 250 pm, 
wrzeciono: 
- ze stali szlachetnej chromowej, z gwintem walcowanym na zimno, 
- nakr tka wrzeciona i inne elementy czeniowe (tuleje i ko cówki trzpieni) z mosi dzu utwardzonego 
powierzchniowo (Zn39) 
ruby: 

- stal nierdzewna klasy A2, 
 
ko nierz przy czeniowy (nasada boczna): 
- zgodna z PN-91/M-51038 „Sprz t po arniczy. Nasady”,  
uszczelnienie wrzeciona: 
- za pomoc  uszczelek typu o-ring z gumy NBR dostosowanej do warunków pracy, osadzone w 
odpornym na korozj  materiale,  
klasa szczelno ci zamkni cia: 
A  wg  PN  EN  1074  -  1  do  6:  2002  „Armatura  wodoci gowa.  Wymagania  u ytkowe  i  badania  
sprawdzaj ce”, ( wiadectwo prób szczelno ci), 
przykrycie kolumny dolnej: 
- nie mniej ni  1,50 m, 
 hydrant winien by  zabezpieczony przed wyp ywem wody w przypadku z amania, 
 hydrant, jako wyrób winien spe nia  wymagania normy PN-EN 14384: 2009 Hydranty nadziemne 

po arowe. 
Wymagane dokumenty: 

 karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzaj cy wymagania materia owe),  
 atest higieniczny wydany przez Pa stwowy Zak ad Higieny lub odpowiadaj  instytucj  cz onka 

Unii Europejskiej uprawnion  do wydawania takich atestów,  
 wiadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpo arowej w 

Józefowie lub innej odpowiadaj cej instytucji UE  
Hydranty winny znajdowa  si  w ci ej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane seryjnie. 
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Wszystkie hydranty zostan  ponumerowane. Przed przekazaniem kpl dokumentacji odbiorowej 
Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy list  numerów, które Wykonawca naniesie w sposób trwa y na 
tabliczk  hydrantow . 
Dodatkowo Wykonawca wykona naklejki z wodoodpornego materia u i oklei wszystkie hydranty wg 
wzoru j/n: 
 
 

 
 
Dodatkowo Wykonawca wykona i przeka e Zamawiaj cemu 200 naklejek o tre ci jak wy ej. Wykonanie 
naklejek z materia u wodoodpornego nale y uwzgl dni  w cenie ofertowej. 

2.4 Kszta tki eliwne i ko nierze do rur PE 

Kszta tki z eliwa sferoidalnego tj. kró ce jednoko nierzowe, trójniki ko nierzowe, uki ko nierzowe ze 
stopk , kró ce dwuko nierzowe, zw ki dwuko nierzowe itp. zewn trz i wewn trz epoksydowane, 
ci nienie nominalne PN16. 
Do czenia rur z armatur  nale y stosowa  tuleje ko nierzowe z PE wraz z ko nierzami lu nymi i 
ko nierze specjalne do rur PE z eliwa sferoidalnego zabezpieczaj ce przed przesuni ciem, ci nienie 
nominalne PN16. 
Szczegó owe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zale no ci od lokalizacji. 

Zastosowana kszta tki powinny posiada  wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodno ci producenta, kart katalogowe.  

2.5 Opaski do nawiercania 

W przypadku realizowania odga zie  pod przy cza nale y stosowa  opaski do nawiercania lub trójniki 
siod owe z nawiertka do rur PE umo liwiaj ce bezpo redni monta  zasuw lub kompletn  opask  z 
zasuw . 
Opaski do nawiercania powinny spe nia  nast puj ce wymagania:  

 
I N F O R M A C J A 

 
Hydrant jest w asno ci  Spó ki Komunalnej  

„Dorzecze Bia ej” SP. z o.o. 
 

Zakazuje si  pod gro  kary korzystania z hydrantu 
z wy czeniem sytuacji zwi zanych z ratowaniem 

ycia i mienia. 
 

„Kto zabiera w celu przyw aszczenia cudz  rzecz ruchom , 
podlega karze pozbawienia wolno ci od 3 miesi cy do lat 5”  
(art. 278 §1 ustawy Kodeks karny – Dz. U. 1997 Nr88 poz.553) 

oraz 
„Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 
ust 1, pobiera wod  z urz dze  wodoci gowych, podlega karze 

grzywny do 5 ty  PLN”  
(art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym 

odprowadzania cieków – Dz. U. 2001 Nr72 poz.747) 
 

Kontakt: Spó ka Komunalna „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o. 
33-170 Tuchów 

ul. Jana III Sobieskiego 69C 
Tel. +48 146525379 lub +48 146210562 lub +48 

146506204 admin@dorzeczebialej.pl 
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 Przeznaczone do nawiercania rur PE 
 rednice nominalne: zgodna z Dokumentacj  Projektow  
 Ci nienie nominalne: PN16  
 Korpus: eliwo sferoidalne wg z EN 1563 
 Zabezpieczenie antykorozyjne (wewn trz i zewn trz) poprzez pokrywanie ywic  epoksydow  w 

technologii fluidyzacyjnej, zapewniaj ce minimaln  grubo  warstwy 250µm, przyczepno  min. 12 
N/mm2, odporno  na przebicie metod  iskrow  nie mniej ni  3000 V 

 Uszczelnienie elastomerowe z atestem PZH dla wody pitnej 
 ruby i podk adki ze stali nierdzewnej 
 Wyposa one w gwint wewn trzny pod zasuwy z gwintem zew. 2” lub mniejszym w zale no ci od 

lokalizacji 

Zastosowane opaski powinny posiada  wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodno ci producenta, kart katalogowe. 

UWAGA. Wykonawca zamontuje na sieci/magistrali wodoci gowej opask  z zasuw  na przy czu 
przewidzianym w projekcie. W przypadku braku w projekcie przy cza, na ka dej z dzia ek na której 
stoi budynek mieszkalny, Wykonawca zabuduje opask  z zasuw . Cena nawiertu winna by  uj ta w 
cenie ofertowej. 

2.6 Trójnik siod owy z nawiertk  

 W przypadku realizowania odga zie  pod przy cza nale y stosowa  opaski do nawiercania lub trójniki 
siod owe z nawiertka do rur PE umo liwiaj ce bezpo redni monta  zasuw lub kompletn  opask  z 
zasuw . 
Trójniki siod owe z nawiertka powinny spe nia  nast puj ce wymagania:  
 Przeznaczone do nawiercania rur PE 
 Materia  PE100 SDR11 
 rednice nominalne: zgodna z Dokumentacj  Projektow  
 Ci nienie nominalne: PN16  

Zastosowane trójniki powinny posiada  wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodno ci producenta, kart katalogowe. 

UWAGA. Wykonawca zamontuje na sieci/magistrali wodoci gowej trójnik siod owy z nawiertk  na 
przy czu przewidzianym w projekcie. W przypadku braku w projekcie przy cza, na ka dej z dzia ek 
na której stoi budynek mieszkalny, Wykonawca zabuduje trójnik siod owy z nawiertk . Cena nawiertu 
winna by  uj ta w cenie ofertowej. 

2.7 upki kablowe 

Na ko cu sieci wodoci gowej wykonanej z PE100 RC fi110 nale y zastosowa  s upek kablowy do którego 
zostan  wprowadzone przewody sygnalizacyjne z rury wodoci gowej. 

upki kablowe powinny spe nia  nast puj ce wymagania:  

upki rozdzielcze o wysoko ci co najmniej 1300 mm w tym nad gruntem co najmniej 700 mmi winny by  
wykonane z uniepalnionego polietylenu o wysokiej g sto ci (HDPE). Posiada  kszta t cylindrycznej 
kolumny posadowiony w betonowej stopce. Sk ada  si  z korpusu o rednicy co najmniej 140 [mm] 
wyposa onego we wspornik s cy do monta u ró nego rodzaju czówek szczelinowych, ko paka o 
rednicy co najmniej 160 [mm] przystosowanego do zamkni cia zamkiem ABLOY 3273 lub FAB 1370 oraz 

betonowej podstawy. Konstrukcja stopki powinna pozwoli  na atwe i stabilne ustawienie s upka w 
gruncie oraz zabezpieczenie wn trza s upka przed przedostawaniem si  zanieczyszcze  i wilgoci z 
gruntu. Wprowadzanie i wyprowadzanie  kabli zapewni  powinny dwa kolanka wykonane z rury 
karbowanej przystosowanej do po czenia z rur  kanalizacji kablowej o rednicy co najmniej 40 mm. W 
ko paku powinny by  wykonane otwory zapewniaj ce przewietrzanie komory mocowania zako cze  
kablowych. S upki w dolnej cz ci maj  posiada  zacisk uziemienia po czony link  ze wspornikiem do 
monta u czówek. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone musz  by  przed korozj  przez 
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cynkowanie galwaniczne. Konstrukcja s upków SR 30 P powinna pozwoli  na monta  ochronników. 
upki maj  by  wyposa one w 2 opaski kablowe s ce do unieruchamiania kabli oraz co najmniej 4 

kpl. wkr tów M4x16 s ce do mocowania zako czenia kablowego. 

Zastosowane s upki powinny posiada  wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
zgodno ci producenta, kart katalogowe. 

2.8 Odwodnienie przepompowni wody na terenie gm. Ryglice.  

W ramach przedmiotowego post powania wykonawca wykona skuteczny system usuwania wody ze 
zbiorników podziemnych przepompowni wody. Przed przyst pieniem do prac zaleca si  zapoznanie z 
terenem. Przepompownie wody które nale y uzbroi  w system usuwania wody zlokalizowano: 

 dz. nr 184/10 w msc. Bistuszowa 
 dz. nr 491/47 w msc. Ryglice 
 dz. nr 586/2 w msc. Ryglice 
 dz. 172 w msc. Joniny 

Przed przyst pieniem do monta u systemu usuwania wody, Wykonawca winien uzyska  pisemn  
akceptacj  Zamawiaj cego.  

2.9 Zabezpieczenie kolizji i przekroczenia przeszkód terenowych.  

Dla wykonania zabezpiecze  kolizji budowanego wodoci gu z istniej cym uzbrojeniem zastosowane 
 materia y tj.: 

 rury ochronne dwudzielne z PE lub PVC zgodnie z dokumentacj  projektow  instalowane na 
istniej cych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych, o d ugo : min. zgodnie z 
Dokumentacj  Projektow , (a je li nie podano - nie mniej ni  3,0 m dla kabli elektrycznych i nie mniej 
ni  4,0 m dla kabli teletechnicznych), 

 rury ochronne przy skrzy owaniach z gazoci gami nale y wykona  z rur PE100 SDR17 o rednicach 
zgodnie z dokumentacj  projektow , 

 ozy z tworzyw sztucznych,  
 manszety uszczelniaj ce,  
 pianka poliuretanowa, 
 materia y niezb dne do tymczasowych podwiesze  istniej cego uzbrojenia. 
 wir lub piasek do wykonania zasypów nad gazoci gami, 

Dla wykonania przekrocze  przeszkód terenowych tj.: drogi, cieki, metod  przewiertu, przecisku, 
rozkopu, budowan  sieci  wodoci gow  zastosowane b  materia y tj.: 
 rury ochronne i przewiertowe stalowe o rednicach: Ø219,1 mm, i grubo ci cianki zgodnie z 

dokumentacj  projektow ,  
 ozy z tworzyw sztucznych,  
 manszety uszczelniaj ce,  
 pianka poliuretanowa, 
 betonowe bloki podporowe, 
 stal profilowa do konstrukcji komór przewiertowych/przeciskowych, grodzice np. typu GZ-4, G-61, G-

81 (na g boko  do 6m). 
Przed wykonaniem danego przekroczenia nale y sprawdzi  wymiary dobranych rur ochronnych czy 
przewiertowych oraz wysoko ci p óz dystansowych, po to aby mo liwe by o przeci gni cie rur 
przewodowych.  

Wymagania dla stosowanych materia ów 
a) Rury ochronne (os onowe) powinny posiada : 

 wystarczaj  wytrzyma  na obci enia drogowe, 
 wystarczaj  wytrzyma  na wp ywy mechaniczne, 
 dostateczn  trwa  u ytkow . 

Nale y zastosowa  rury os onowe, posiadaj ce parametry techniczne tj. rednice zewn trzne i grubo ci 
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cianek podane w dokumentacji projektowej. 
b) Rury przewiertowe i przeciskowe 
Nale y zastosowa  rury stalowe bez szwu, walcowane na gor co, malowane wewn trznie asfaltoz  i 
zabezpieczone zewn trznie pow ok  bitumiczn  z podwójn  przek adk  posiadaj ce parametry 
techniczne okre lone w projekcie tj. odpowiednia rednic  i grubo cianki. Wymiary rur stalowych 
powinny mie ci  si  w tolerancjach normowych, podanych w PN-80/H-74219. 
c) ozy powinny posiada  wystarczaj  wytrzyma  aby mog y utrzyma  ci ar rury wype nionej 

medium, w taki sposób aby nie spowodowa  ugi cia rury przewodowej oraz zabezpiecza  rur  
przewodow  przed uszkodzeniem jej zewn trznej warstwy, odpowiedni  wysoko  
umo liwiaj  uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych rz dnych niwelety kana u, 
wystarczaj  wytrzyma  na wp ywy mechaniczne, dostateczn  trwa  u ytkow . 

d) Uszczelnienia ko ców rury przewiertowej oba ko ce rury przewiertowej b  za lepione za 
pomoc  manszet, ogólnodost pnych w handlu lub pianki poliuretanowej nieagresywnej w 
stosunku do zastosowanych materia ów z tworzyw sztucznych. 

Materia y stosowane przy przekraczaniu przeszkód terenowych powinny spe nia  wymagania 
odpowiednich norm, a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okre lone 
wymagania.  
Materia y nale y dostarczy  na budow  wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, 
protokó ami odbioru technicznego oraz wiadectwami jako ci i trwa ego oznakowania, np. wyrobów 
betonowych, wyrobów z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych. 

2.10 Ocieplenie ruroci gu 

W niektórych miejscach nale y wykona  ocieplenie ruroci gu poprzez zastosowanie rur preizolowanych 
lub ocieplonych we na mineraln  w otulinie z folii termokurczliwej. 

2.11 Oznakowanie 

Oznakowanie projektowanych ruroci gów przewidziano poprzez: 
 elementy metalowe sygnalizacyjne umieszczone w ta mie uk adanej nad ruroci giem, 
 tablice orientacyjne (informacyjne) o lokalizacji armatury o wymiarach 0,1 x 0,1m wg PN-86/B-

09700. 
 upki betonowe przy przej ciach przez drogi i cieki z ka dej strony przeszkody w kolorze niebieskim 
 upek kablowy do którego zostan  wprowadzone przewody z ruroci gu. Oznaczenie jak na 

wcze niejszych s upkach kablowych – do uzgodnienia z Zamawiaj cym. 

W przypadku gdy tabliczek orientacyjnych o lokalizacji armatury nie da si  zainstalowa  na np. 
istniej cych ogrodzeniach, tabliczki nale y zlokalizowa  na s upkach betonowych o wys. 80cm. 

Nie umieszcza  tablic znacznikowych na drewnianych p otach, drzewach, s upach elektrycznych i 
telekomunikacyjnych oraz w miejscach zaciemnionych. 
Oznakowanie przy przej ciach przez drogi i cieki nale y wykona  na s upkach  betonowych z ka dej 
strony przeszkody, S upki betonowe nale y umieszcza  równie  na za amaniach trasy ruroci gu 

ocznego. W przypadku braku mo liwo ci lokalizacji s upka nad ruroci giem (np. rodek dzia ki rolnej) , 
nale y na s upku umie ci  tabliczk  z podaniem domiarów do punktu za amania ruroci gu. Na ka dym 

upku betonowym nale y umie ci  trwale informacj  o rodzaju wbudowanych rur ich rednicy. G ówki 
upków betonowych na d ugo ci 20 cm nale y pomalowa  farb  olejn  koloru niebieskiego. 

Do zabezpieczenia po cze  przewodów w przypadku rur przewiertowych stosowa  nasuwki 
termokurczliwe o odpowiedniej rednicy, a monta  wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami oraz 
zaleceniami producenta. 

Wszystkie hydranty nale y oznaczy , ponumerowa  w sposób trwa y. Poszczególne numery hydrantów 
zostan  przekazane przed ko cem robót przez Zamawiaj cego.  

2.12 ukanie i dezynfekcja 
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Dla wykonania p ukania i dezynfekcji przewodów wodoci gowych zastosowane b  materia y tj.: 
 woda, 
 podchloryn sodowy, 

Przed odbiorem Wykonawca wykona badania wody przez akredytowane laboratorium. Zamawiaj cy 
wska e punkt z których zostanie pobrana wody do badania. 
Czynno ci zwi zane z p ukaniem i dezynfekcj  sieci kwitowane b  protoko ami, które b  podstaw  

atno ci. 

2.13 Sk adowanie materia ów 

Sk adowanie powinno odbywa  si  na terenie równym, utwardzonym z mo liwo ci  odprowadzenia 
wód opadowych. Zaleca si  sk adowanie wszystkich materia ów w taki sposób, aby by o mo liwe 
zachowanie ich czysto ci, unikni cie zanieczyszczenia lub zniszczenia. 
Dostarczone materia y na miejsce budowy nale y sprawdzi  pod wzgl dem kompletno ci i zgodno ci z 
danymi producenta oraz zgodno ci z wymaganiami projektowymi. 
Nale y przeprowadzi  ogl dziny dostarczonych materia ów. W razie stwierdzenia wad lub w tpliwo ci co 
do ich jako ci, przed wbudowaniem nale y podda  je badaniom okre lonym przez Inspektora. 
Wyroby powinny by  sprawdzane zarówno po dostawie jak i tu  przed monta em przewodu w celu 
upewnienia si  czy nie s  uszkodzone. 

2.13.1 Rury 
Rury nale y przechowywa  zgodnie z instrukcj  producenta, w sposób zapewniaj cy stateczno . Rury 
mo na sk adowa  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-
warstwowo. 
Powierzchnia sk adowania powinna by  równa i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów, z 
mo liwo ci  odprowadzenia wód opadowych. 
Rury powinny by  zabezpieczone przed mo liwo ci  stoczenia si . Zaleca si  unikanie zbyt wysokich 
stosów, aby nie przeci  rur znajduj cych si  w dolnej cz ci stosu. 
Stosy rur nie powinny by  lokalizowane w pobli u otwartych wykopów. 
W przypadku poziomego sk adowania rur, pierwsz  warstw  rur nale y u  na podk adach 
drewnianych, zabezpieczaj c klinami umocowanymi do podk adów pierwszy i ostatni element warstwy. 
Podobnie na podk adach drewnianych nale y uk ada  wyroby w pozycji stoj cej i je eli powierzchnia 
sk adowania nie odpowiada w/w wymaganiom. 
Rury z tworzyw sztucznych powinny by  sk adowane tak d ugo jak to jest mo liwe w oryginalnych 
opakowaniach (wi zkach). Wi zki mo na sk adowa  jedn  na drugiej lecz nie wy ej ni  na 1,5 m 
wysoko ci, w taki sposób aby ramka wi zki wy szej spoczywa a na ramce wi zki ni szej. Gdy rury s  
sk adowane w stertach nale y zastosowa  boczne wsporniki drewniane lub wy one drewnem w 
maksymalnych odst pach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywa  na drewnianych atach o 
szeroko ci min. 50 mm o takiej wysoko ci aby kielichy rur nie le y na ziemi. 
Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w sposób 
zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Za lepki rur mog  by  zdj te dopiero bezpo rednio przed monta em z czy. 
Rury PE mog  by  sk adowane na twardej, równej powierzchni pozbawionej ostrych elementów, 
kamieni lub wyst pów. Maksymalna wysoko  sk adowania rur na placu budowy nie powinna 
przekracza  1,5 m dla rur opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych sk adowanych 
luzem w pryzmach. Rury w kr gach mo na sk adowa  w pozycji pionowej lub poziomo na stosie 
uk adaj c kolejne kr gi na sobie przy zapewnieniu rurom ochrony przed ekstremalnymi temperaturami. 
Kr gi  rur  o  rednicy  powy ej  Ø  90mm  winny  by  sk adowane  w  pozycji  pionowej  w  specjalnie  
zbudowanych do tego celu stojakach, przy zapewnieniu odpowiedniego podparcia. Rur nie mo na 
sk adowa  w s siedztwie paliw, rozpuszczalników, olejów, smarów, farb lub róde  ciep a. Usuni cie 
opakowania, ta m wie cz cych winno nast pi  bezpo rednio przed instalacj  rur.   
Gdy wiadomo, ze rury nie zostan  wbudowane w ci gu 12 miesi cy, nale y je zabezpieczy  przed 
nadmiernym wp ywem promieniowania s onecznego, poprzez zadaszenie. 
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Rury stalowe powinny by  zabezpieczone przed czynnikami powoduj cymi korozj . Rur i kszta tek nie 
wolno nakrywa  w sposób uniemo liwiaj cy swobodne przewietrzanie. 
Rury dostarczone maj  na obu ko cach za lepki, które powinny by  zdj te dopiero bezpo rednio przed 

czeniem rur. 
Powierzchnia sk adowiska na których b  sk adowane rury stalowe przewiertowe, musi by  p aska, 
wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Stalowe rury dla wykonania przewiertów, nale y sk adowa  oddzielnie. Rury te powinny by  uk adane na 
podk adach drewnianych, umieszczonych w rozstawie co 2,0 m, a rury skrajne powinny by  
zabezpieczone przed przesuni ciem, za pomoc  odpowiednich klinów. Rury stalowe musz  by  
sk adowane z dala od rodków i warunków powoduj cych korozj . 

2.13.2 Uzbrojenie, kszta tki i armatura 
Uzbrojenie, kszta tki i armatur  oraz uszczelki nale y przechowywa  w magazynie zamkni tym i suchym 
w opakowaniach dostarczonych przez producenta z zachowaniem wytycznych sk adowania zawartych w 
instrukcjach przechowywania. Aby zapewni  pewn  i bezpieczn  eksploatacj  ruroci gów eliwa 
sferoidalnego niezb dne jest stosowanie tylko odpowiednich uszczelek, odpowiadaj cych przepisom 
jako ci, dostarczonych przez dostawc  rur razem z rurami. Uszczelki nale y sk adowa  w miejscu 
ch odnym i suchym tak, aby nie ulega y zdeformowaniu. Nale y je chroni  przed bezpo rednim 
dzia aniem promieniowania s onecznego. Nale y je chroni  przed uszkodzeniami  zanieczyszczeniem. 

2.13.3 ozy i elementy uszczelnienia 
ozy powinny by  sk adowane w pomieszczeniu zamkni tym, z dala od róde  ciep a i ognia.  

Sk adniki pianki poliuretanowej powinny by  przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w 
pomieszczeniu zamkni tym, z dala od róde  ciep a i ognia oraz w sposób zabezpieczaj cy te sk adniki 
przed zmieszaniem. 
Manszety powinny by  przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu zamkni tym, z 
dala od róde  ciep a i ognia. 

2.13.4 Piasek, kruszywo  
Sk adowisko piasku powinno by  zlokalizowane jak najbli ej wykonywanego odcinka wodoci gu. Pod e 
sk adowiska powinno by  równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczaj ce kruszywo 
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sk adowania i poboru. 
Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób zabezpieczaj cy je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
Cement nale y przechowywa  w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) b  w workach, na 
utwardzonym pod u, pod zadaszeniem, zabezpieczaj cym przed wp ywem opadów atmosferycznych. 
Poszczególne partie cementu musz  by  rozdzielone i oznakowane. 
Miejsce oraz sposób przechowywania cementu musi by  uzgodnione z Inspektorem. 

2.13.5 Inne materia y 
Zaleca si  sk adowanie materia ów w  sposób zapewniaj cy stateczno  oraz  umo liwiaj cy dost p do 
poszczególnych asortymentów. Sposób sk adowania i przechowywania materia ów  na placu budowy 
powinien zapewni  skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami mechanicznymi i utrat  

ciwo ci technicznych. W okresie sk adowania materia ów nale y dokonywa  niezb dnych zabiegów 
konserwacyjnych. 

3 Sprz t  
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Do realizacji robót monta owych Wykonawca powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z 
nast puj cego sprz tu: 
 wci garki: r czna i mechaniczna,  
 wci garka pozioma o uci gu powy ej 100 kN, 
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 samochód skrzyniowy, 
 samochód samowy adowczy, 
 urawie, w tym uraw o ud wigu dostosowanym do ci aru elementów prefabrykowanych i kr gów 

elbetowych, 
 urz dzenie do wykonywania po cze  wciskowych, 
 podbijaki drewniane do rur, 
 sprz t do obcinania i fazowania z rur PE: korytka drewniane z naci ciem szczelinowym, r czna pi ka 

do drewna, pilniki p askie (zdzierak i g adzik), 
 zamkni cia mechaniczne – korki lub zamkni cia pneumatyczne, worki gumowe (s ce do 

wykonywania bada  odbiorczych na szczelno  i p ukanie), 
 urz dzenia do wykonania prób szczelno ci, 
 wiertnice poziome sterowane,  
 wiertnice horyzontalne do przewiertów sterowanych wraz z osprz tem, 
 urz dzenia do przecisku rurami stalowymi, 
 agregat hydrauliczny, 
 spawarka elektryczna, 
 zgrzewarki do rur z wydrukiem zgrzewów, 
 agregat pr dotwórczy, 
 wibrator do betonu, 
 palnik na gaz propan-butan lub dmuchawa na gor ce powietrze, 
 przewo ny agregat do chlorowania. 

Sprz t budowlany i monta owy oraz rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót.  

Sprz t budowlany powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom zawartym w 
ogólnym opisie organizacji i metod robót zgodnych z Dokumentacj  Projektow . Sprz t powinien by  jak 
okre lono w specyfikacji, zgodny z wymogami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowany przez 
Inspektora. 

Zgodnie wydanym pozwoleniem wodno - prawnym, w rejonie skrzy owa  magistrali i sieci rozdzielczej z 
potokami, a tak e w rejonie zbli  do wszelkich cieków wodnych, nie dopuszcza si  stosowania maszyn 
i urz dze  do realizacji obiektów w korytach cieków jak i obok, takich które mog yby doprowadzi  do 
zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi dla rodowiska. 

4 Transport 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 4. 

4.1 Rury 

Transport rur i kszta tek winien by  realizowany zgodnie z wymogami producenta, jednak rodki 
transportu musz  by  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru oraz musz  by  dopuszczone do 
poruszania si  po drogach publicznych. Ponadto przy za i przy wy adunku oraz przewozie na rodkach 
transportowych nale y przestrzega  przepisów aktualnie obowi zuj cych w publicznym transporcie 
drogowym i kolejowym. 
Nie wolno rur i kszta tek zrzuca  lub wlec. Kszta tki podczas transportu, nale y zabezpieczy  przed 
przesuwaniem si . 
Rur i kszta tek nie wolno transportowa  razem z elementami betonowymi lub eliwnymi, lub te  innymi 
ci kimi akcesoriami. Do transportu prefabrykatów nale y przewidzie  samochody skrzyniowe.  
Wykonawca zobowi zany jest do stosowania takich rodków transportu, które pozwol  unikn  
uszkodze  i odkszta ce  przewo onych materia ów.  
Wyroby przewo one rodkami transportowymi nale y starannie zabezpieczy  przed przesuwaniem i 
przetaczaniem powodowanych ruchem pojazdu. 
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Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Wy adunek rur 
w wi zkach wymaga u ycia podno nika wid owego z p askimi wid ami lub d wigu z belk  (trawersem)  
uniemo liwiaj  zaciskanie si  zawiesi na wi zce. Nie wolno stosowa  zawiesi z lin stalowych lub 

cuchów. 
Gdy rury zosta y za adowane teleskopowo (rury o mniejszej rednicy wewn trz rur o wi kszej rednicy) 
przed roz adunkiem wi zki nale y wyj  rury “wewn trzne”. 
Gdy rury s  roz adowywane pojedynczo mo na je zdejmowa  r cznie (do rednicy 160 mm) lub z 

yciem podno nika wid owego.  
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa  na ca ej d ugo ci na pod odze pojazdu. Pojazd 
musi posiada  wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowa  si  na 
spodzie. Je eli d ugo  rur jest wi ksza ni  d ugo  pojazdu, wielko  nawisu nie mo e przekroczy  1m. 
Sposób uk adania rur do transportu winien okre li  dostawca lub producent, u którego zakupywane 

 rury oraz elementy prefabrykowane studzienek. Najlepiej, gdy transport rur i studni zapewni 
producent lub dystrybutor. 

Transport rur ma szczególne wymagania drogowe, jednak rodki transportu musz  by  zaakceptowane 
przez Inspektora. 
Transport rur po drogach publicznych jest uregulowany szczegó owymi przepisami drogowymi 
Ministerstwa Komunikacji, o przewozie po drogach publicznych. Dla przewozu rur stalowych nale y 
stosowa  uniwersalny tabor skrzyniowy. 
Przy za adunku i wy adunku rur nale y stosowa  wszelkie d wigi o ud wigu odpowiednim do ci aru rury 
i wysi gu. 
Rury nale y przewozi  samochodami skrzyniowymi wg nast puj cych zasad:  
 rury uk ada si  w pozycji le cej pod nie do kierunku jazdy, 
 rury nale y zabezpieczy  przed bezpo rednim zetkni ciem si  z burtami samochodu, przez 

zastosowanie podk adek drewnianych, 
 rury nale y przywi za  co najmniej w dwóch miejscach drutem stalowym i przymocowa  do rodka 

transportowego, 
 ilo  przewo onych rur jest uzale niona od adowno ci i wymiarów skrzyni rodka transportowego. 

Pozosta e materia y nale y przewozi  odr bnie, z dala od elementów ci kich i tn cych, zabezpieczaj c 
ich opakowania przed uszkodzeniem. 

4.2 Armatura, kszta tki i elementy uzbrojenia 

Armatura, kszta tki i elementy uzbrojenia mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w 
sposób zabezpieczaj cy je przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

5 Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji program robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w 
jakich roboty b  wykonywane.  
Realizacja uk adania wodoci gu powinna by  powi zana z jednoczesn  realizacj  podsypki, obsypki i 
zasypki, które opisano w oddzielnej SST. 

5.1 Ruroci gi i uzbrojenie 

5.1.1 Rury 
Rury z tworzyw sztucznych nale y uk ada  i montowa  zgodnie z instrukcj  monta u danego producenta. 
Istniej ce uzbrojenie podziemne nale y zabezpieczy  zgodnie z SST dotycz cej przej  przez przeszkody i 
kolizji z uzbrojeniem podziemnym. 

Uk adanie ruroci gów powinno by  powi zane z jednoczesn  realizacj  podsypki, obsypki i zasypki. Pod 
cza nale y wykona  do ki monta owe zgodnie z wytycznymi Producenta rur. 
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Rury do wykopu nale y opuszcza  powoli i ostro nie, r cznie za pomoc  lin konopnych lub mechanicznie 
wielokr kiem powieszonym na trójnogu lub d wigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca si  
równie  stosowanie specjalnych haków z d ugim ramieniem. Wymiary i wytrzyma  haka powinny by  
dostosowane do wielko ci i ci aru rur opuszczanych. 
Poszczególne u one rury powinny by  unieruchomione przez obsypanie piaskiem po rodku d ugo ci 
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieni a po enia do czasu wykonania uszczelnienia z czy.  

Ruroci gi  zabezpieczy  przed przemieszczeniem si  w planie i w pionie, zgodnie z Dokumentacj  
Projektow , za pomoc  bloków oporowych prefabrykowanych lub wylewanych. Rury nale y uk ada  w 
temperaturze powy ej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania nale y wykonywa  w temperaturze nie 
mniejszej ni  + 8° C. 

W miejscach znaczonych na rysunkach nale y zastosowa  rury ochronne.  

Przed zako czeniem dnia roboczego, b  zej ciem z terenu budowy nale y zabezpieczy  ko ce 
onego kana u przed zamuleniem. G boko  posadowienia powinna by  zgodna z dokumentacja 

projektow . Monta  kana u prowadzi  si  tylko w odwodnionym wykopie. 

5.1.2 Armatura i uzbrojenie 

Armatur  i uzbrojenie nale y instalowa  w miejscach jak w dokumentacji projektowej. Zasuwy nale y 
montowa  w trakcie wykonywania przewodów. Skrzynki zasuw nale y montowa ci le wg geodezyjnych 
wspó rz dnych projektowych. Nale y tak e zabezpieczy  je przed przemieszczeniem poziomym poprzez 
ich obrukowanie lub obetonowanie (obszar 70x70cm) 

Kszta tki eliwne czone na ko nierze skr ca  zgodnie z zaleceniami producenta zwracaj c szczególn  
uwag  na u enie uszczelki pomi dzy ko nierzami. 

Wszystkie odej cia pod przysz e pod czenia nieruchomo ci do sieci nale y wykona  poprzez opask  z 
zasuw  b  trójnik siod owy z nawiertk  i zasuw . Odej cia nale y zako czy  za lepk . 

5.1.3  Bloki oporowe i podporowe 

Bloki oporowe i podporowe przewidziane do wykonania Dokumentacj  Projektow  nale y wykona  jako 
prefabrykowane, instalowane na budowie. Dopuszcza si  wykonanie przedmiotowych elementów jako 
wylewanych na budowie, przy czym nale y wzi  pod uwag  czas „dojrzewania” betonu, zanim b dzie 
poddany odbiorom technicznym i pe nym obci eniom eksploatacyjnym. Elementy te nale y wykonywa  
z betonu min. klasy C20/25 stosuj c kruszywo wg PN-EN 12620+A1:2008 i wod  wg PN-EN 1008:2004. 
Bez bada  laboratoryjnych, do produkcji elementów betonowych, mo na stosowa  wy cznie 
wodoci gow  wod  pitn . Powierzchni  styku bloku oporowego, z armatur  i ruroci gami, nale y 
izolowa  przek adk  z 2 warstw folii budowlanej. Bloki oporowe powinny spe nia  wymagania normy 
BN-81/9192-05. 

5.1.4 Pod czenie do istniej cej sieci wodoci gowej 

Roboty przy wykonywaniu pod czenia do istniej cych sieci wodoci gowych nale y prowadzi  pod 
nadzorem jej w ciciela lub u ytkownika. Pod czenie wybudowanego wodoci gu nale y wykona  po 
uzyskaniu pozytywnej próby szczelno ci.  
Przed przyst pieniem do tych czynno ci nale y powiadomi  w ciciela lub u ytkownika sieci 
wodoci gowej oraz przygotowa  odpowiednie materia y i sprz t tak, aby czas wy czenia wodoci gu by  
jak najkrótszy. O przerwach dostawie wody zwi zanych z pod czeniem do sieci Wykonawca winien 
wyprzedzaj co, minimum 14 dni przed planowanym wy czeniem wody powiadomi  wszystkich 
Zamawiaj cego i zainteresowanych u ytkowników.  

czenie sieci rozdzielczej b dzie w w le za hydrantem HP37 na dzia ce nr 259/2 w Tuchowie. 

5.1.5 Oznaczenie uzbrojenia sieci 

Po wykonaniu przewód wodoci gowy nale y oznakowa  tablicami informacyjnymi w/g PN-86/B-09700. 
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Tablice te winny by  umocowane na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwa ym, ewentualnie na s upach 
elbetowych.  Tabliczki  o  wymiarach  0,10  x  0,10  w  odleg ci  do  ok.  3,0  m  od  sieci.  Oznakowaniu  

podlegaj  za amania trasy przewodu w planie oraz armatura tj.: zasuwy, zawory odwadniaj ce, zawory 
odpowietrzaj ce itp.. 

Wszystkie hydranty nale y oznaczy , ponumerowa  w sposób trwa y. Poszczególne numery hydrantów 
zostan  przekazane przed ko cem robót przez Zamawiaj cego. Dodatkowo Wykonawca przygotuje i 
przeka e na bazie projektów budowlanych opracowanie z wskazaniem ponumerowanych hydrantów 
zlokalizowanych w terenie, oddzielnie dla ka dej z gmin. Przed odbiorem Wykonawca przedstawi 
protoko y z badania ci nie  w hydrantach p.po . sporz dzone przez uprawnionego rzeczoznawc . Koszty 
ewentualnych uzgodnie  spoczywaj  na Wykonawcy. 

5.2 Zabezpieczenia kolizji z istniej cym uzbrojeniem podziemnym 

Zabezpieczenia kolizji z istniej cym uzbrojeniem nale y wykona  w ka dym przypadku, niezale nie od 
tego czy dokumentacja projektowa przewidywa a jego obecno  na trasie wykopu. Je eli nieznana jest 
rzeczywista rz dna istniej cego uzbrojenia w miejscu kolizji, nale y wykona  odkrywk  w celu ustalenia 
rzeczywistego po enia. W miejscu kolizji prace nale y prowadzi  r cznie z zachowaniem szczególnej 
ostro no ci.  

Wykonawca powinien przewidzie  dodatkowo 20%, w stosunku do ca kowitej ilo ci, rur ochronnych 
przy kolizjach nie zaznaczonych w dokumentacji projektowej, a koniecznych dla zabezpieczenia np. nie 
zinwentaryzowanego uzbrojenia.  

5.2.1 Wodoci gi i kanalizacje 
Istniej ce rury wodoci gowe lub kanalizacyjne nale y zabezpieczy  przez podwieszenie. Przy zasypie 
nale y zwróci  uwag  na dok adne podbicie rury. W przypadku wyst pienia kolizji istniej cych 
przewodów z budowanym wodoci giem - ruroci g ten nale y prze . Prace nale y wykonywa  pod 
nadzorem u ytkowników uzbrojenia. 

5.2.2 Kable elektroenergetyczne i teletechniczne 
W przypadku wyst pienia kolizji istniej ce kable elektroenergetyczne i teletechniczne b  chronione 
przez za enie na istniej cych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych rur ochronnych 
dwudzielnych Ø110 i Ø150 z PE lub PVC zgodnie z dokumentacj  projektow , o d ugo : min. zgodnie z 
dokumentacj  projektow , (a je li nie podano - nie mniej ni  3,0 m dla kabli elektrycznych i nie mniej ni  
4,0 m dla kabli teletechnicznych), 
Ko ce rur nale y uszczelni  manszetami uszczelniaj cymi lub piank  poliuretanow . Rura ochronna nie 
mo e opiera  si  o kabel, nale y zapewni  jej dobre oparcie o grunt rodzimy. Podczas wykonywania 
skrzy owa  z istniej cymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi nale y stosowa  przepisy norm 
PN-76/E-05125 (kable energetyczne) i ZN-95/TPS.A.-004/T. Wszelkie prace wykonywa  r cznie pod 
nadzorem u ytkownika urz dze  z zachowaniem wymaga  okre lonych w dokumentacji projektowej lub 
w odpowiednich normach. 

5.2.3 Gazoci gi 
Pod istniej cymi gazoci gami, na uk adane ruroci gi wodoci gowe nale y za  rury ochronne, 
szczegó y zabezpieczenia i rodzaje rur oraz rednice wg dokumentacji projektowej. 

5.2.4 Ci gi drenarskie 
Na trasie budowanej sieci wodoci gowej mog  wyst pi  skrzy owania z sieci  drenarsk . 
Ci gi  drenarskie  uk adane  s  na  g boko ci  od  0,8  –  1,2  m  i  rozstawie  8  –  10  m  wykonane  z  rurek  
ceramicznych. Uszkodzone ci gi drenarskie nale y po czy  zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania po cze  przerwanej sieci drenarskiej tj. u enie na podk adach drewnianych lub deskach ze 
starannym ubiciem. 
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5.3 Przekroczenie przeszkód terenowych metodami: przewiertu, przecisku i rozkopu 

Przej cie wodoci gu metod  przewiertu lub przecisku nale y wykona  sprz tem do wierce  lub 
przecisków zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz dokumentacj  robocz  i organizacji ruchu, któr  
opracuje Wykonawca robót i uzgodni z Inspektorem.  

Wykonawca powinien przewidzie  dodatkowo 20% d ugo ci sieci (w stosunku do ca kowitej d ugo ci 
sieci w umowie), jako do wykonania metodami bezwykopowymi z za eniem rur ochronnych. 
Przej cia przez drogi i cieki nale y wykona  pod nadzorem w cicieli przekraczanego obiektu, po 
pisemnym ich zawiadomieniu o terminie rozpocz cia robót. Podczas wykonywania robót nale y 
zatrzyma  lub ograniczy  pr dko  pojazdów poruszaj cych si  po przekraczanych obiektach. Niektóre 
przej cia pod drogami gminnymi mo na wykona  metod  rozkopu je li jest to zgodne z dokumentacja 
projektow  oraz zaakceptowane przez w cicieli/zarz dców dróg i Inspektorem. Przej cia nale y 
wykona  w rurze os onowej z odpowiednim zabezpieczeniem oraz z zachowaniem rodków ostro no ci. 

5.3.1 Wykonanie skrzy owa  metod  przewiertu poziomego / przecisku z komorami 
Przed rozpocz ciem wykonania przewiertu / przecisku nale y wykona  wykopy pod komory startow  i 
odbiorcz , ich szalowania oraz odwodnienie na czas trwania robót. Kolejno  realizacji robót b dzie 
nast puj ca: 
 wykonanie komory startowej, 
 sprawdzenie rz dnych dna wykopu, 
 wykonanie ciany oporowej, 
 ustawienie w wykopie urz dzenia do przewiertu / przecisku, 
 wykonanie komory odbiorczej, która s y do sprawdzenia, poprawno ci ko cowego etapu 

przewiertu. 
Wykonawca sporz dzi brakuj ce projekty komór przewiertowych / przeciskowych i poparte obliczeniami 
przedstawi je Inspektorowi, do akceptacji. 
Do wykonania ka dego przewiertu przewidziano dwie komory, komor  przewiertow  (startow ) 
zabezpieczon  grodzicami np. G61 oraz komor  odbiorcz  zabezpieczon  grodzicami np. Gz-4. Dno 
nale y wykona  z betonu C 10/12 grubo ci 10 cm. 
Wykonanie przewiertu powinno si  odbywa  pocz wszy od ni ej po onej niwelety do po onej wy ej 
(pod gór ) lub odwrotnie tylko w przypadku kiedy istniej ce uzbrojenie lub zabudowa terenu stwarza 
brak miejsca na lokalizacj  komory przewiertowej. 
Wymiary komór zale  od zastosowanego urz dzenia do przewiertu / przecisku oraz od rednicy rury i 
zaprojektowanych rz dnych rury. 
Z regu y g boko  komór zale y od g boko ci przewiertu / przecisku. Dno komory powinno by  
zlokalizowane o 30 - 50 cm poni ej dna rury przewiertowej /przeciskowej. W dnie nale y wykona  
lokalne zag bienie umo liwiaj ce spawanie rury przewiertowej. 
Szeroko  komory zale y od rednicy rury, przy czym odleg  miedzy ciank  komory a rur  powinna 
wynosi  co najmniej 75 cm, chyba e producent urz dzenia przewiertowego dopuszcza inaczej. 

cian  oporow  mo na wykona  w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowej, z elbetu, rzadziej z bali 
drewnianych. Obliczenia i wymiarowanie cianki powinno by  dopasowane do warunków lokalnych i 
udokumentowane w Projekcie organizacji robót, sporz dzonym przez Wykonawc  robót, który to 
projekt powinien uzyska  akceptacj  Inspektora. ciana oporowa powinna bez odkszta cania si  przej  
si  przeciskaj  rur  i przekaza  na grunt przez cian  komory. Jest to warunek podstawowy 
osi gni cia za onego spadku rury przewiertowej / przeciskowej, który powinien by  zgodny z 
projektowanym kierunkiem spadku rury przewodowej. 
Rura przewiertow  powinna by  wyposa ona w swojej przedniej cz ci w nó , sko ne ci cie. Urobek z 
rury nale y odprowadza  na zewn trz wykopu. 
Po wykonaniu przewiertu / przecisku w rurze stalowej uk ada si  na p ozach z tworzyw sztucznych, 
ruroci g przewodowy, dobieraj c wysoko  p óz w taki sposób aby uzyska  projektowan  niwelet . Oba 
ko ce rury os onowej zamyka si  pier cieniami samouszczelniaj cymi lub piank  poliuretanow . 



SST 01.02                                                                   Roboty monta owe, przekroczenia przeszkód terenowych - Sie  wodoci gowa 

  
„Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”  
Post powanie ZP-8/15 88

5.3.2 Wykonanie skrzy owa  metod  przewiertu sterowanego horyzontalnego 
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilota owego. Do tego celu s y 

owica wierc ca zako czona specjaln  p ytk  steruj  odchylon  od osi g owicy pod k tem 15% - 20%.  
Podczas wykonywania otworu pilota owego nale y pami ta , e odchylenie trasy przewiertu 
(sterowanie) nie mo e przekracza  dopuszczalnego odchylenia erdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwóch 
erdziach nie powinno si  sterowa  ze wzgl du na ustawienie erdzi w automatycznych imad ach do ich 

skr cania i rozkr cania. Powinno d  si  do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej 
zbli onej do linii prostej, co u atwia przeci ganie rury. rednica otworu pilota owego zale y od u ytej 

ytki steruj cej i wynosi 70-140 mm.  
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uwzgl dni  i zinwentaryzowa  istniej ce 
uzbrojenie podziemne, którego du e zag szczenie i brak jego dok adnej dokumentacji utrudnia 
wykonanie przewiertu. 
Po wykonaniu otworu pilota owego, g owica wierc ca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje 
si  odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie mo e by  jednokrotne lub wielokrotne. Je eli rednica rury nie 
jest zbyt du a to bezpo rednio za rozwiertakiem mocujemy rur . Wi kszo  rozwiertaków posiada 
wbudowany kr tlik, który zapobiega obracaniu si  rury. W innym przypadku kr tlik taki montujemy 
dodatkowo mi dzy rozwiertakiem a wci gan  rur . Je eli rednica rury jest znaczna, to podczas 
pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyj cia montujemy kolejno erdzie wiertnicze. Po 
osi gni ciu przez rozwiertak punktu wej cia wiertnicy demontujemy go cz c ze sob erdzie, a po 
drugiej stronie w punkcie wyj cia montujemy kolejny wi kszy rozwiertak. 
Operacj  rozwiercania powtarza si , a  do uzyskania odpowiedniej rednicy otworu. Rozwiercony otwór 
powinien by  wi kszy od rednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE: 
 ok. 25% dla d ugo ci przewiertów do 100 m, 
 ok. 35% dla d ugo ci 100 m – 300 m, 
 ok. 50 % dla d ugo ci powy ej 300 m. 

Dla rur stalowych rednica rozwiercania powinna by  wi ksza o ok. 50% ze wzgl du na du y promie  
gi cia rury. W przypadku rur o mniejszych rednicach istnieje mo liwo  przeci gania jednocze nie kilku 
rur w zale no ci od rednicy rozwierconego otworu. Minimalna g boko  posadowienia rury nie 
powinna by  mniejsza od 8 rednic otworu rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu pilota owego, 
a nast pnie przy rozwiercaniu powrotnym przez ca y czas podawana jest p uczka, której zadaniem jest 
transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, ch odzenie g owicy wierc cej i rozwiertaków oraz 
ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawid owo wykonywanym przewiercie 

uczka powinna powoli wyp ywa  z otworu. Wykonawca przed wykonaniem przewiertu winien 
przygotowa  odpowiednie miejsce na sk adowanie zu ytej p uczki. 

5.3.3 Wykonanie skrzy owania z drogami metod  rozkopu 
Przed u eniem rur os onowych pod drogami nale y wykona  wykopy pod planowany ruroci g, jego 
szalowanie oraz odwodnienie na czas trwania robót. Nale y te  sprawdzi  rz dn  dna wykopu 
pami taj c o tym, e rura ta spoczywa poni ej dna rury przewodowej. 
Nast pnie na dnie w rurze ochronnej uk ada si  na p ozach z tworzyw sztucznych ruroci g wodoci gowy, 
dobieraj c wysoko  p óz w taki sposób aby uzyska  projektowan  niwelet . 
Oba ko ce rury os onowej zamyka si  manszetami (pier cieniami samouszczelniaj cymi) lub piank  
poliuretanow . 
Odtworzenie nawierzchni nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow , warunkami wydanymi w 
uzgodnieniach z zarz dcami dróg i wymogami zawartymi specyfikacji technicznej SST 01.03 Roboty 
drogowe - rozbiórki i odtworzenia. 

5.3.4 Wykonanie skrzy owania z rowami metod  rozkopu 
Przed rozpocz ciem wykopów pod wodoci g nale y u  w dnie cieku rur  (lub rury) przepustow  lub 
wykona  grodze faszynowo – ziemne na czas budowy.  
Nast pnie nale y wykona  wykop w skoprzestrzenny. Na dnie wykopu u  rur  przewodow  
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wodoci gow , w rurze ochronnej i zasypa . Nale y zwróci  uwag , aby wierzch rury przewodowej nie 
by  zag biony p ycej ni  ok. 1,0 m pod odtworzonym dnem rowu. Zabezpieczenie dna i skarp wykona  
zgodnie z dokumentacj  projektow  i uzgodnieniami z administratorami cieków. 

5.4 Próba szczelno ci 

Prób  szczelno ci przeprowadzi  zgodnie z PN-81/B-10725 na ci nienie 1,0 MPa. Po zako czeniu próby 
szczelno ci wodoci g nale y przep uka  i zdezynfekowa .  
Dla sprawdzenia szczelno ci rur, a przede wszystkim szczelno ci z cz ruroci gu nale y przeprowadzi  
prób  ci nieniow  – hydrauliczn . 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiaj cego o planowanej próbie z co najmniej 3 
dniowym wyprzedzeniem. Ka da próba ko czy si  spisaniem protoko u, który b dzie podstaw  

atno ci. 
Przy próbach szczelno ci rur ci nieniowych nale y zachowa  nast puj ce zasady: 
 ruroci gi nale y próbowa  odcinkami, odpowiednie d ugo ci odcinków mieszcz  si  w granicach 300 

do 500 m, 
 uki, trójniki, za lepki i zamontowana armatura musz  by  odkryte podczas próby, 
 proste odcinki ruroci gu (mi dzy z czami) powinny by  przysypane i zag szczone, a próba mo e si  

odby  najwcze niej w 48 godzin po zasypaniu, 
 maksymalna temperatura wodoci gu nie mo e by  wy sza ni  20oC, 
 prób  szczelno ci nale y przeprowadzi  po ca kowitym zako czeniu monta u i wzrokowym 

sprawdzeniu po cze , 
 ruroci g winien by  poddany podwy szonemu ci nieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi 

normami, nie d ej ni  24 godziny, 
 po zako czeniu próby ci nienie nale y zmniejsza  powoli w sposób kontrolowany, 
 miejsca odpowietrze  musz  znajdowa  si  we wszystkich najwy szych miejscach sieci, 
 nape nianie ruroci gu musi odbywa  si  bardzo powoli w najni szym punkcie sieci, 
 po ca kowitym nape nieniu i odpowietrzeniu ruroci gu nale y pozostawi  go na kilka godzin dla 

ustabilizowania, 
 po próbie nale y ca kowicie opró ni  ruroci g, aby zapobiec ewentualnemu zamarzni ciu wody w 

rurach. 

5.4.1 Badanie szczelno ci odcinka przewodu 
Przed prób  szczelno ci przewód nale y oczy ci  z zewn trz. W czasie badania powinien by  
umo liwiony dost p do z czy ze wszystkich stron. Ko cówki odcinka przewodu oraz wszystkie 
odga zienia dla hydrantów i innej armatury powinny by  zamkni te za pomoc  odpowiednich za lepek 
z uszczelnieniem, a przewód na ca ej d ugo ci powinien by  zabezpieczony przed przesuni ciem w planie 
i w profilu.  
Na badanym odcinku przewodu nie powinna by  instalowana przed przeprowadzeniem próby 
szczelno ci armatura za wyj tkiem zasuw, które w trakcie próby powinny by  ca kowicie otwarte.  
Bloki oporowe i podporowe powinny by  wykonane w sposób trwa y. Nie nale y stosowa  zasuw jako 
zamkni  badanego odcinka przewodu. 
Wykopy powinny by  zasypane ziemi  do wysoko ci po owy rednicy rur, za  ziemia powinna by  
dok adnie ubita z obu stron przewodu, ka da rura powinna by  w rodku obsypana maksymalnie ziemi , 
piaskiem lub innym materia em a ponadto, w szczególnych przypadkach, zakotwiona; z cza rur nie 
powinny by  zasypane. Przy prowadzeniu przewodu nad terenem lub na podporach powinno by  
zapewnione jego trwa e u enie i zabezpieczenie z czy przed rozlu nieniem.  
Szczelno  odcinka przewodu, bez wzgl du na jego rednic  powinna by  taka, przy próbie hydraulicznej 
ci nienie wykazane na manometrze nie spad o w ci gu 30 min poni ej warto ci ci nienia próbnego pp. 

5.4.2 Badanie szczelno ci ca ego przewodu 
Przewód poddawany próbie szczelno ci powinien by  ca kowicie uko czony i zasypany, za  poszczególne 
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jego odcinki powinny by  ju  zbadane pod wzgl dem szczelno ci z wynikami pozytywnymi  
Zasuwy na trasie przewodu powinny by  ca kowicie otwarte. W szczególnych przypadkach, technicznie 
uzasadnionych, przewód mo e by  podzielony na cz ci, co powinno by  uzgodnione z Zamawiaj cym 
przed rozpocz ciem odbiorów odcinków przewodu.  
Szczelno  ca ego przewodu powinna by  taka, aby przy próbie wy cznie hydraulicznej, wyp yw wody 
nie przekracza  1000 dm3 na 1 km d ugo ci, na metr rednicy zast pczej przewodu i dob .  

5.4.3 Przyrz dy do badania szczelno ci prób  hydrauliczn  
a) dwa sprawdzone manometry spr ynowe o rednicy nie mniejszej ni  160 mm,  
b) pompa hydrauliczna, 
c) czasomierz, 
d) dwa wycechowane naczynia dostosowane do d ugo ci i rednicy badanego przewodu. 
Wymagania odno cie szczelno ci wodoci gu uj te s  w normie: PN-81/B-10725 Wodoci gi. Przewody 
zewn trzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania w zakresie szczelno ci 
przewodu.  
Wymagane minimalne ci nienie próbne 1,0 MPa.      
Po przeprowadzeniu prób szczelno ci nale y : 
 uzupe ni  zasypk  wokó  z cz (piaskiem) i zag ci  j  ubijakami drewnianymi,  
 wykona  zasypk  do poziomu 30 cm powy ej powierzchni rury, jako zasypka powinien by  stosowany 

grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno- lub rednioziarnisty wg normy PN-
74/B-02480. 

Przed oddaniem do eksploatacji, wodoci g nale y dok adnie przep uka  czyst  wod  w celu wyp ukania 
wszystkich zanieczyszcze  mechanicznych. Wodoci g po wyp ukaniu nale y podda  dezynfekcji, po której 
przewód wodoci gowy nale y powtórnie przep uka , a próbki odda  do bada  bakteriologicznych. Po  
wykonaniu   pozytywnego  wyniku   próby,   nale y  ruroci g   przekaza   do eksploatacji. 

5.5 ukanie i dezynfekcja 

Po przeprowadzonej próbie szczelno ci nale y sie  wodoci gow  dok adnie wyp uka , a  do osi gni cia 
czystego wyp ywu przez spusty i hydranty. Pr dko  wody w czasie p ukania min. 1,0 m/s zapewniaj  
10-krotn  wymian  wody. Wszystkie zasuwy na trasie w czasie p ukania winny by  ca kowicie otwarte.  
Po p ukaniu ruroci g nale y podda  dezynfekcji. Dezynfekcj  przeprowadzi  przy u yciu podchlorynu 
sodu z przewo nego agregatu. Dawka chloru 25,0 – 35,0 g Cl/m3. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po 
spu cie wody chlorowej i ponownym przep ukaniu przewodu nale y pobra  próbki wody dla bada  
bakteriologicznych i fizykochemicznych.  
Przed odbiorem cz ciowym Wykonawca wykona badania wody przez akredytowane laboratorium. 
Zamawiaj cy wska e punkt z których zostanie pobrana wody do badania. 
Czynno ci zwi zane z p ukaniem i dezynfekcj  sieci kwitowane b  protoko ami, które b  podstaw  

atno ci. 
Eksploatacja wodoci gu mo liwa jest po uzyskaniu za wiadczenia Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej o 
zdatno ci wody do picia. 
Je eli odbiór ko cowy b dzie mia  miejsce ponad 60 dni od dnia odbioru cz ciowego etapu, 
Wykonawca ponownie przeprowadzi dezynfekcj  i p ukanie sieci wodoci gowych. 

5.6 Szczególne warunki bezpiecze stwa pracy 

Monta  ci kich elementów prefabrykowanych ( elbetowych) za pomoc  urz dze  d wigowych, nale y 
wykonywa  ze szczególna ostro no ci  i asekuracj . Sprz t d wigowy powinien posiada  aktualne 
atesty, a zawiesia powinny by  cz sto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nale y 
ostrzec i zabezpieczy  pracowników znajduj cych si  w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku 
ci kich elementów. 
Nie dopuszcza si  pracy urz dze  d wigowych w strefie bezpiecze stwa napowietrznych linii 
energetycznych okre lonych w Polskiej  Normie PN-E-05100-1 (tab.  25 pkt  28).  Z  regu y odleg ci  tam 
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podane s  wi ksze ni  te które b  w terenie, dlatego linie takie nale y wy czy  na czas trwania robót, 
w porozumieniu z Zak adem Energetycznym. 
 
Do obs ugi urz dze  zasilanych energi  elektryczn  powinni by  desygnowani pracownicy przeszkoleni i 
ewentualnie posiadaj cy odpowiednie uprawnienia. 
Nie dopuszcza si  pracy urz dze  d wigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy 
zachodzi prawdopodobie stwo ich zerwania. 
Obowi zkiem wykonawcy jest ka dorazowe powiadamianie U ytkownika istniej cego uzbrojenia 
podziemnego, o rozpocz ciu robót w rejonie wyst puj cych sieci istniej cych, na trasie projektowanego 
kana u. 
Pracownicy musz  by  przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i p.po .  
Wyj cia (zej cia) po drabinie z wykopu powinny by  wykonane, z chwil  osi gni cia g boko ci wi kszej 
ni  1,0 m od poziomu terenu, w odleg ciach nie przekraczaj cych 20,0 m. 
Wykopy powinny by  odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich, a 
ponadto o wietlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, wykopy takie nie mo na 
pozostawi  bez dozoru. 
Monta  ci kich elementów prefabrykowanych (maszyny przewiertowe) opuszcza si  do komory 
przewiertowej za pomoc  urz dze  d wigowych, nale y wykonywa  ze szczególna ostro no ci  i 
asekuracj . Sprz t d wigowy powinien posiada  aktualne atesty, a zawiesia powinny by  cz sto 
poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nale y ostrzec i zabezpieczy  pracowników 
znajduj cych si  w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ci kich elementów. 
Nie dopuszcza si  pracy urz dze  d wigowych w strefie bezpiecze stwa napowietrznych linii 
energetycznych okre lonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z regu y odleg ci tam 
podane s  wi ksze ni  te które b  w terenie, dlatego linie takie nale y wy czy  na czas trwania robót, 
w porozumieniu z Zak adem Energetycznym. 
Do obs ugi urz dze  zasilanych energi  elektryczn  (pompy odwadniaj ce) powinni by  desygnowani 
pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadaj cy odpowiednie uprawnienia. 
Nie dopuszcza si  pracy urz dze  d wigowych i wiertniczych w rejonie napowietrznych linii 
telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobie stwo ich zerwania. 
Obowi zkiem wykonawcy jest ka dorazowe powiadamianie U ytkownika istniej cego uzbrojenia 
podziemnego, o rozpocz ciu robót w rejonie wyst puj cych sieci istniej cych, na trasie projektowanego 
kana u. Sieci ods oni te nale y zabezpieczy  zgodnie z normami bran owymi. 

6 Kontrola jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z 
cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej SST i zaakceptowan  przez Inspektora nadzoru.  
Kontrola jako ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z Dokumentacj  
Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien przed  Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materia ów i urz dze , e zastosowane materia y spe niaj  wymagane normami warunki 
techniczne. Materia y powinny zosta  zatwierdzone protoko em przez Inspektora nadzoru. 

6.1 Ruroci gi 

W szczególno ci kontrola powinna obejmowa  sprawdzenie: 
 zgodno ci z dokumentacj  projektow , 
 materia ów z wymaganiami normatywnymi, 
 enia przewodów: 

 boko ci u enia przewodu, 
 enia przewodu na pod u, 
 odchylenia osi przewodu, 



SST 01.02                                                                   Roboty monta owe, przekroczenia przeszkód terenowych - Sie  wodoci gowa 

  
„Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”  
Post powanie ZP-8/15 92

 odchylenia spadku, 
 zmiany kierunków przewodów, 

 po cze  przewodów, 
 szczelno ci przewodów. 

7 Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Obmiar robót polega na okre leniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podanie rzeczywistych 
ilo ci u ytych materia ów.  
Jednostkami obmiarowymi s : 
1 mb – dla budowy ruroci gów wodoci gowych  

ugo  ruroci gów b dzie mierzona poziomo wzd  osi przewodów w czaj c w to odcinki specjalne, 
np. kszta tki, armatur .  
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonywane w sposób zrozumia y i 
jednoznaczny. Obmiary b  uzupe niane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksi dze Obmiarów. 
W razie braku miejsca w Ksi dze, szkice te b  do czone w formie odr bnego za cznika do Ksi gi. 
Wzór takiego za cznika b dzie uzgodniony z Inspektorem. 
Wykonawca ma obowi zek potwierdzenia wykonanych ilo ci robót przewidzianych do rozliczenia 
szkicami geodezyjnymi. 
Wszystkie roboty monta owe, betonowe, roboty zwi zane z przekroczeniem przeszkód terenowych i 
inne uj te w niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej lub wynikaj ce z Dokumentacji 
Projektowej, jakie nale y wykona  podczas budowy sieci wodoci gowej obj tej Zamówieniem nale y 
uj  w jednostce obmiarowej 1 mb dla budowy ruroci gów wodoci gowych.  

8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Inspektora, je eli wszystkie pomiary i badania da y wyniki pozytywne, lub je eli Inspektor 
uzna  wad  za nie maj  zasadniczego wp ywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne ruroci gu 
wodoci gowego i ustali  zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako . 

8.1 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj  wszystkie odcinki wodoci gu.  
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
 roboty monta owe wykonania ruroci gów wodoci gowych i odga zie  wraz z pod em, 
 roboty monta owe uzbrojenia i armatury, 
 odcinki przewiertów, przepychów, 
 monta  rur ochronnych. 

Odbiór ten powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego post pu robót. D ugo  odcinka robót instalacyjnych poddana odbiorowi nie 
powinna by  mniejsza od 50 m. 
W przypadku odcinków wykonanych bezwykopowo d ugo  odcinka robót instalacyjnych poddana 
odbiorowi powinna by  równa ca kowitej d ugo ci przewiertu, przepychu. Odbiór odcinków wykonanych 
bezwykopowo nale y przeprowadzi  przed odbiorem ruroci gów. 
Dla robót betonowych sprawdzenie jako ci wykonanych prac obejmuje ocen :  
 prawid owo ci po enia budowli w planie, 
 prawid owo ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych, 
 jako ci betonu pod wzgl dem jego zag szczenia, jednolito ci struktury, widocznych wad i uszkodze  

(np. raki, rysy - czna powierzchnia raków i rys nie powinna by  wi ksza ni  1% ca kowitej 
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powierzchni danego elementu). Stwierdzone braki winny by  zaprawione zapraw  cementow , rysy 
wi ksze od 2 mm zaprawione mas  uszczelniaj , 

 prawid owo ci u enia betonu, 
 kompletno ci monta u wyposa enia studni i komór. 

8.2 Zapisywanie i ocena wyników bada  

8.2.1 Zapisywanie wyników odbioru technicznego 
Wyniki przeprowadzonych bada  przy odbiorach cz ciowych i ko cowych powinny by  uj te w formie 
protoko u, szczegó owo opisane, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego do czone w sposób trwa y 
z podpisami nadzoru technicznego oraz cz onków komisji prowadz cej badania. 

8.2.2 Ocena wyników bada  
Wyniki bada  przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych nale y uzna  za dodatnie, je eli 
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zosta y spe nione. 
Je eli którekolwiek z wymaga  przy odbiorze technicznym cz ciowym nie zosta o spe nione, nale y 
dan  faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi  do 
ponownych bada . 

8.2.3 Przed one dokumenty: 
Wykonawca zobowi zany jest do przed enia Zamawiaj cemu i Inspektorowi nast puj cych 
dokumentów i danych: 
 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

obejmuj ca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kana ów oraz szkice 
zdawczo-odbiorcze, 

 Dane geotechniczne obejmuj ce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okre laj ce 
poziom wód gruntowych, 

 Dane odno nie punktów nawi zania sytuacyjno - wysoko ciowego wraz z rz dn , 
 Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegaj cego wzd  i w poprzek trasy ruroci gu, 
 Dziennik Budowy, 
 Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów wraz z Protoko em ostatecznej akceptacji 

materia ów, 
 Protoko y z przeprowadzonej dezynfekcji i p ukania, 
 Protoko y z prób szczelno ci, 
 Protoko y z badania ci ci sygna u w przewodach, 
 Dokumentacj  z wskazaniem numerów hydrantów. 

9 Podstawa p atno ci 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

atno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci u ytych materia ów i jako ci  
wykonanych robót, w oparciu o wyniki pomiarów i bada .  

Rozliczenie zakresu robót zwi zanych z budow  wodoci gu dokonane b dzie w oparciu o cen  
jednostkow  skalkulowan  przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow , ustalon  dla danej pozycji 
przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa danej pozycji przedmiaru robót b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i 
badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w 
Dokumentacji Projektowej.  

Na Wykonawcy spoczywa obowi zek w ciwego wycenienia robót okre lonych w przedmiarze i 
Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacj  Projektow .  
Podstaw  p atno ci stanowi wykonanie 1mb wodoci gu o okre lonej rednicy wraz z: kszta tkami, 
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armatur , zabezpieczeniem kolizji, odcinkami wykonanymi metodami bezwykopowymi, blokami 
oporowymi i podporowymi, oznakowaniem, próbami szczelno ci, dezynfekcj  i p ukaniem. W zakres 
robót stanowi cych wykonanie 1mb wodoci gu wchodz  równie  roboty przygotowawcze i roboty 
ziemne wraz z robotami towarzysz cym i tymczasowymi uj te w specyfikacji technicznej SST 
01.01.”Roboty przygotowawcze i roboty ziemne” oraz roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe wraz z 
robotami towarzysz cym i tymczasowymi uj te w specyfikacji technicznej SST 01.03.”Roboty drogowe – 
rozbiórki i odtworzenia” 

9.1 Dla budowy ruroci gów wodoci gowych w 1mb wodoci gu, stanowi cym podstaw  
atno ci, w cenie jednostkowej nale y uwzgl dni :  

 zakup i dowóz materia ów na budow , 
 wykonanie robót pomiarowych zwi zanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysoko ciowych 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.01.01, 
 wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych wraz z robotami towarzysz cymi i 

tymczasowymi zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.01.01,  
 opuszczenie rur na dno wykopu,  
 monta  i u enie rur w wykopie na przygotowanym pod u (podsypce), 
 regulacja osi i spadku rur, 
 przyci cie rur w razie potrzeby, 
 wykonanie po cze  zgrzewanych doczo owo i elektrooporowo, 
 monta  kszta tek tj: ko nierzy, trójników, uków, kolan i in., 
 wykonanie odcinków wodoci gu metodami bezwykopowymi wraz z przygotowaniem i 

opuszczeniem rury przewiertowej/przeciskowej do komory, wykonaniem przewiertu/przecisku 
z usuwaniem urobku na zewn trz komory, przeci ganiem rury przewodowej w rurze 
os onowej z za eniem p óz, uszczelnieniem (zamkni ciem) przestrzeni mi dzy rurami 
przewodow  i ochronn , 

 wykonanie rur ochronnych na rurach przewodowych uk adanych w gotowym wykopie (przy 
przekroczeniach dróg, rowów, cieków metod  rozkopu oraz kolizjach z istniej cymi 
gazoci gami lub innym uzbrojeniem podziemnym) wraz z przeci ganiem na p ozach rury 
przewodowej w rurze ochronnej lub monta em rury ochronnej na rurze przewodowej z 
za eniem p óz, 

 wykonanie rur os onowych na istniej cych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych, 
 wykonanie bloków oporowych i podporowych, wykonanie podbudów i p yt dennych pod 

studnie technologiczne, wylanie p yt betonowych w komorach przewiertowych, obrukowanie 
lub obetonowanie skrzynek i innych niezb dnych robót betonowych i elbetowych, w tym: 
wykonanie, monta  i demonta  deskowania, obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przej cia 
instalacji technologicznych, przej  szczelnych i tulejowych wraz z uszczelnieniem, wykonanie i 
monta  elementów stalowych, przygotowanie i monta  zbrojenia, wykonanie betonowania, 
zatarcie powierzchni betonowych, piel gnacja powierzchni betonowych, wykonanie dylatacji, 
uszczelnie , warstw ochronnych i podk adowych, wykonanie niezb dnych bada  
laboratoryjnych i pomiarów, ekspertyz, pobieranie normowych prób betonu, ich 
przechowywanie w warunkach zbli onych do betonu u onego w konstrukcji i okre lanie 
badanej wytrzyma ci, 

 monta  armatury na sieci wodoci gowej, tj.:  
 hydranty (wraz z ukiem ko nierzowym ze stopk , kró cem dwuko nierzowym, zasuw  

wraz z obudow  i skrzynk  oraz trójnikiem w czeniowym do sieci, w przypadku 
hydrantów podziemnych tak e monta  skrzynki ulicznej),  

 zasuwy wraz z obudow  i skrzynk  uliczn ,  
 opaski do nawiercania z zasuw  i trójniki siod owe z nawiertk  z zasuw ,  
 zawory spustowe z armatur  towarzysz , 
 inna armatura wyst puj ca w Dokumentacji Projektowej. 

 wykonanie w cze  do istniej cej sieci i obiektów na budowanym wodoci gu, 
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 wykonanie próby szczelno ci, 
 wykonanie dezynfekcji i p ukania, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w SST w szczególno ci badanie ci ci 

sygna u w przewodach, 
 oznakowanie wodoci gu i armatury na trwa ych elementach zagospodarowania naziemnego 

terenu, w tym oznakowanie s upkami betonowymi przy przej ciach przez drogi i cieki – z 
ka dej strony przeszkody, 

 wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych wraz z robotami towarzysz cym i 
tymczasowymi, zgodnie z specyfikacj  techniczn  SST 01.03. ”Roboty drogowe – rozbiórki i 
odtworzenia” z wymaganiami zawartymi, 

 sprz tni cie pasa czasowego zaj cia terenu i przywrócenie terenu do stanu przed robotami, 
 wykonanie wszelkich innych robót wyst puj cych w dokumentacji projektowej i zwi zanych z 

budow  wodoci gu. 

Wykonawca powinien przewidzie  dodatkowo 20% d ugo ci sieci (w stosunku do ca kowitej d ugo ci 
sieci w umowie), jako do wykonania metodami bezwykopowymi z za eniem rur ochronnych. 
Wykonawca powinien przewidzie  dodatkowo 20%, w stosunku do ca kowitej ilo ci, rur ochronnych 
przy kolizjach nie zaznaczonych w dokumentacji projektowej, a koniecznych dla zabezpieczenia np. nie 
zinwentaryzowanego uzbrojenia.  

10 Przepisy zwi zane 

10.1 Normy 

PN-87/B-01060 Sie  wodoci gowa zewn trzna.  Obiekty i  elementy 
wyposa enia. Terminologia. 

PN-B-10725:1997 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. 

PN-86/H-74374 Po czenia ko nierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
PN-92/M-74001 Armatura przemys owa. Ogólne wymagania i badania 
PN-83/M-74024/00 Armatura przemys owa. Zasuwy klinowe ko nierzowe eliwne. 

Wymagania i badania 
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
PN-B-10726:1999 Wodoci gi. Przewody  zewn trzne  z   rur  stalowych 

i eliwnych   na   terenach   górniczych.   Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

PN-89/M-74091 Armatura przemys owa. Hydranty nadziemne na  
ci nienie nominalne 1 MPa 

PN-86/B-09700 Tablice   orientacyjne   do   oznaczenia   uzbrojenia   na 
przewodach wodoci gowych. 

PN-EN 1917 Studzienki w azowe i niew azowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego w óknem stalowym i elbetowe. 

PN-EN124/2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i ko owego. Zasady konstrukcji, badanie typu, 
znakowanie, sterowanie jako ci . 

PN-H-74051-00 azy kana owe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-H-74051-02 azy kana owe. Klasa B, C, D. 
PN-H-74086/64 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr gi betonowe i elbetowe. 
PN-B-01700:1999 Wodoci gi i kanalizacje. Urz dzenia i sie  zewn trzna. Oznaczenia 

graficzne. 
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

elbetowe. Nazwy i okre lenia. 
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PN–86/B-06712+A1/97 Kruszywa mineralne do betonu. 
BN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-19701/1997 Cement. Cementy powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena 

zgodno ci. 
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub na ta mie aluminiowej. 
PN-B-24620/1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z w ókien szklanych. 
PN-74/B-06261 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad wi kowa 

badania wytrzyma ci betonu na ciskanie. 
PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczne badania wytrzyma ci betonu na ciskanie za 

pomoc  m otka Schmidta typu N. 
PN-B-10020/68 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050/96 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y budowlane. 
PN-B-12008/96 Materia y budowlane ceramiczne. Ceg y klinkierowe budowlane. 
BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy cienne drobnowymiarowe. 

Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 12889/2003  Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
BN-70/8933-03   Podbudowa z chudego betonu. 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-82/H-93215   Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-88/B-04300   Cement. Metody bada . Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-88/6731 -08  Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B-32250   Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250   Beton zwyk y. 
PN-88/B-30000   Cement portlandzki. 
PN-86/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

elbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

elbetowe. Nazwy i okre lenia. 
PN-91/B-01811   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  

Konstrukcje betonowe i elbetowe. Ochrona materia owo - strukturalna. 
Wymagania. 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
elbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 

PN-92/B-01814   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  
Konstrukcje betonowe i elbetowe. Metoda badania  przyczepno ci 
pow ok ochronnych. 

PN-82/B-02000   Obci enia budowli. Zasady ustalania warto ci. 
PN-82/B-02001   Obci enia budowli. Obci enia sta e. 
PN-82/B-02003   Obci enia budowli. Podstawowe obci enia technologiczne   
    i monta owe. 
PN-82/B-02004   Obci enia budowli. Obci enia zmienne technologiczne.  
    Obci enia pojazdami. 
PN-77/B-02011   Obci enia w obliczeniach statycznych. Obci enie wiatrem. 
PN-88/B-02014   Obci enia budowli. Obci enie gruntem. 
PN-86/B-02015  Obci enia budowli. Obci enia zm. rodowiskowe. Obci enie 

temperatur . 
PN-90/B-03000   Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
PN-76/B-03001   Konstrukcje i pod a budowli. Ogólne zasady oblicze . 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
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10.2 Inne dokumenty 

 Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodoci gowych – 2001 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemys owe. ARKADY -1987 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych; Warszawa 1996 r. 
 Instrukcja monta owe uk adania w gruncie ruroci gów produkowanych przez wybranego w przetargu 

Producenta - dla rur PE i z eliwa. 
 Katalogi Producentów rur wykonanych z eliwa i PE, posiadaj cych Aprobaty Techniczne na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. 
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SST 01.03 Roboty drogowe – rozbiórki i odtworzenia 

1 Cz  ogólna 
 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej dla zamówienia „Rozbudowa sieci wodoci gowej 
rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”, s  wymagania ogólne dotycz ce 
wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy przy zlecaniu i realizacji 
robót b cych przedmiotem niniejszej Umowy wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj tych SST 

Zakres robót realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje: 
 
1.3.1 Roboty przygotowawcze 

1) Prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektów, 
2) Zabezpieczenie urz dze  technicznych uzbrojenia terenu oraz ro linno ci. 
3) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
4) Od czenie od rozbieranych obiektów instalacji elektrycznej, wodoci gowej i innych, 
5) Przej cie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych, 
6) Wykonanie niezb dnych dróg tymczasowych zasilania w energi  elektryczn  i wod  oraz 

odprowadzenia cieków, 
7) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
8) Dostarczenie na teren budowy niezb dnych materia ów, urz dze  i sprz tu budowlanego, 
9) Makroniwelacja terenu robót. 
 

1.3.2 Roboty zasadnicze: 
1) Rozbiórka nawierzchni dróg asfaltowych, betonowych, z kostki, gruntowych, nawierzchni 

utwardzonych z kruszywa kamiennego,  
2) Rozbiórka podbudów, 
3) Rozbiórka kraw ników z awami, chodników, obrze y i poboczy dróg, 
4) Rozbiórka przepustów betonowych fi 60cm w poboczu drogi gminnej, 
5) Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a, 
6) Wykonanie warstwy podsypkowej (ods czaj cej i odcinaj cej), 
7) Wykonanie podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie, 
8) Wykonanie podbudowy z asfaltobetonu, 
9) Wykonanie nawierzchni asfaltowych i betonowych, 
10) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
11) Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego ( wirowe, t uczniowe), 
12) Osadzenie kraw ników betonowych, 
13) Osadzenie obrze y betonowych, 
14) Odtworzenie przepustów betonowy o rednicy 60cm, 
15) Odtworzenie poboczy dróg i rowów przydro nych. 
 

1.3.3 Roboty ko cowe, konieczne do uzyskania odbioru Robót: 
1) Przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u ycia, 
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2) Transport, sk adowanie oraz przygotowanie materia ów z rozbiórki, przewidzianych do 
ponownego wbudowania, 

3) Za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki (poza z omem), 
4) Przygotowanie z omu do transportu normatywnego i z enie w miejscu wskazanym przez 

Inspektora, 
5) Unieszkodliwianie materia u rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nie nadaj cego si  do 

ponownego wykorzystania, 
6) Wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki; 
7) Przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  laboratoryjnych. 

 
Rozebrane elementy nale y ponownie odbudowa  uzyskuj c wcze niej aprobat  Inspektora co do 
zakresu i formy odbudowy. 

 
1.4 Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i postanowieniami Umowy oraz 
definicjami podanymi w OST 00.00. 

 Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wype niacza mineralnego o okre lonym sk adzie i 
uziarnieniu. 

 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sk adników u ytych do wykonania betonu przed i 
po zag szczeniu, lecz przed zwi zaniem betonu 

 Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w 
razie potrzeby dodatków ulepszaj cych, np. popio ów lotnych lub chlorku wapniowego, 
dobranych w optymalnych ilo ciach, zag szczona i stwardnia a w wyniku uko czenia procesu 
wi zania cementu. 

 rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 
zwi kszenia jego przyczepno ci do kruszywa. 

 Asfalt up ynniony - asfalt drogowy up ynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
 Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 

wodzie. 
 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sk adników u ytych do wykonania betonu przed i 

po zag szczeniu, lecz przed zwi zaniem betonu. 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiedni  ilo ci  asfaltu, 

wytworzona w okre lony sposób, spe niaj ca okre lone wymagania. 
 Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 

stopniowanym, u ona i zag szczona. 
 rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 

zwi kszenia jego przyczepno ci do kruszywa. 
 Pod e pod warstw  asfaltow  - powierzchnia przygotowana do u enia warstwy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 
 Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana 

do szybkiego ruchu samochodowego. 
 Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa cieralna jest wykonana z kostek 

kamiennych. 
 Betonowa kostka brukowa - kszta tka wytwarzana z betonu metod  wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kszta tka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach po czonych ze sob  
trwale w fazie produkcji. 

 yty chodnikowe betonowe - prefabrykowane p yty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 

 Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla pieszych, 
pasy dziel ce, wyspy kieruj ce oraz nawierzchnie drogowe. 
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 Obrze a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub 
dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

 Beton zwyk y - beton o g sto ci pozornej powy ej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 

 Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju 
pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym wyst puj cy grunt pod a jest ulepszony 
mechanicznie lub chemicznie, wyrównany i odpowiednio ukszta towany w profilu pod nym i 
przekroju poprzecznym oraz zag szczony. 

2 MATERIA Y 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w OST 00.00 Wszystkie materia y przewidywane do 
wbudowania b  zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora.  
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce 
ród a wytwarzania i wydobywania materia ów oraz odpowiednie wiadectwa bada , dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich w ciwe sk adowanie i wbudowanie zgodnie z za eniami 
PZJ. 

2.1 Kruszywa na warstw  podsypkow  (ods czaj  i odcinaj ) 

Kruszywa do wykonania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinny spe nia  nast puj ce warunki:  
a) szczelno ci, okre lony zale no ci : 

 
D15 / d85   5 

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu pod a. 
 
Dla materia ów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods czaj cych warunek szczelno ci 
musi by  spe niony, gdy warstwa ta nie jest uk adana na warstwie odcinaj cej. 
b) zag szczalno ci, okre lony zale no ci : 

U = d60 / D10   5 
gdzie: 
U - wska nik ró noziarnisto ci, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz cego warstw  odcinaj , 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz cego warstw  odcinaj . 

Piasek stosowany do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spe nia  wymagania 
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 

wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinny spe nia  
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II. 
Mia  kamienny do warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spe nia  wymagania normy PN-B-
11112. 
Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nie jest wbudowane 
bezpo rednio po dostarczeniu na budow  i zachodzi potrzeba jego okresowego sk adowania, to 
Wykonawca robót powinien zabezpieczy  kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materia ami kamiennymi. Pod e w miejscu sk adowania powinno by  równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione. 
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2.2 Kruszywa na podbudow  z kruszywa amanego 

Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia 
kruszywa, okre lona wed ug PN-B-06714-15 powinna le  mi dzy krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia. 
Kruszywa powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw amanych przeznaczonych na podbudow . 

 
Lp. 
 

 
Wyszczególnienie 

ciwo ci 
 

Wymagania dla 
kruszyw amanych 

przeznaczonych 
na podbudow  

 

 
Badania 

 
zasadnicz  

 pomocnicz  

1 Zawarto  ziarn mniejszych ni  0,075 mm, % (m/m)  od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-
15 

2 Zawarto  nadziarna, % (m/m), nie wi cej ni    5 10 PN-B-06714-
15 

3 Zawarto  ziarn nieforemnych %(m/m), nie wi cej ni     35 40 PN-B-06714-
16 

4 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych, %(m/m), nie wi cej ni  1 1 PN-B-04481 

5 
Wska nik piaskowy po pi ciokrotnym zag szczeniu metod  I lub 
II  
wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-
01 

6 

cieralno  w b bnie Los Angeles 
a) cieralno  ca kowita po pe nej liczbie obrotów, nie wi cej ni  
b) cieralno  cz ciowa po 1/5 pe nej liczby obrotów, nie wi cej 
ni  

 
35 
30 

 
50 
35 

PN-B-06714-
42 

 

7 Nasi kliwo , %(m/m), nie wi cej ni   3 5 PN-B-06714-
18 

8 Mrozoodporno , ubytek masy po 25 cyklach zamra ania, 
%(m/m), nie wi cej ni  

5 
 

10  
 

PN-B-06714-
19 

9 Rozpad krzemianowy i elazawy cznie, % (m/m), nie wi cej ni   - - 

PN-B-06714-
37 

PN-B-06714-
39 

10 Zawarto  zwi zków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
wi cej ni  1 1 PN-B-06714-

28 

11 
Wska nik no no ci wno  mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy ni : 

a) przy zag szczeniu IS  1,00 
b) przy zag szczeniu IS  1,03 

 
80 

120 

 
60 
- 

PN-S-06102 
 

 

2.3 Beton asfaltowy 

Nale y stosowa  asfalt drogowy spe niaj cy wymagania okre lone w PN-C-96170:1965. W zale no ci od 
rodzaju warstwy i kategorii ruchu nale y stosowa  asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. Je eli 
zatwierdzona dokumentacj  projektow  przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to 
polimeroasfalt musi spe nia  wymagania TWT PAD-97 IBDiM i posiada  aprobat  techniczn . Rodzaje 
polimeroasfaltów i ich stosowanie w zale no ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 2 i 
3. Nale y stosowa  wype niacz, spe niaj cy wymagania okre lone w PN-S-96504:1961 dla wype niacza 
podstawowego i zast pczego. Przechowywanie wype niacza powinno by  zgodne z PN-S-96504:1961. 
Otworzenia nawierzchni dróg asfaltowych nale y wykona  zgodnie z Dokumentacj  Projektow , 
natomiast je eli nie wyst puje inaczej, nale y wykona  roboty odtworzeniowe nawierzchni z mas 
mineralno-bitumicznych wraz z podbudow  z nast puj cych warstw: 

 nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej asfaltowej – warstwa cieralna gr. 
3 cm.  
 nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej asfaltowej – warstwa wi ca gr. 

4 cm.  
 podbudowa z t ucznia - warstwa górna gr. 15 cm.  
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 podbudowa z t ucznia - warstwa dolna gr. 25 cm 
 warstwa ods czaj ca z piasku gr. 10 cm.    

Tablica 2. Wymagania wobec materia ów do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materia u 
nr normy 

Wymagania wobec materia ów w zale no ci 
od kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

1 

Kruszywo amane granulowane wg PN-B-
11112:1996,  
PN-B-11115:1998 
a) ze ska  magmowych i przeobra onych 
b) ze ska  osadowych 
c) z surowca sztucznego ( le pomiedziowe i 
stalownicze) 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

jw. 
jw. 

 
kl. I, II1); gat.1 

jw.2) 
kl. I; gat.1 

2 Kruszywo amane zwyk e wg PN-B-11112:1996 kl. I, II; gat.1, 2 - 
3 wir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II - 

4 Grys i wir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 

kl. I, II; gat.1, 2 
 

kl. I; gat.1 
 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 - 

6 
Wype niacz mineralny:   a) wg PN-S-96504:1961 
                                   b) innego pochodzenia wg 
                                       orzeczenia laboratoryjnego 

podstawowy  
zast pczy,  

py y z odpylania, 
popio y lotne 

podstawowy 
- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70, D 100 D 503), D 70 
8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DE80 A,B,C, DP80 DE80 A,B,C, DP80 

1) tylko pod wzgl dem cieralno ci w b bnie kulowym, pozosta e cechy jak dla kl. I; gat. 1 
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilo ci 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w 
ilo ci 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilo ciowego 
3) preferowany rodzaj asfaltu 

 
Tablica 3. Wymagania wobec materia ów do warstwy wi cej, wyrównawczej i wzmacniaj cej z 
betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materia u 
nr normy 

Wymagania wobec materia ów w 
zale no ci 
od kategorii ruchu 
KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

1 

Kruszywo amane granulowane wg PN-B-11112:1996,  
PN-B-11115:1998 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego ( le pomiedziowe i 
stalownicze) 

 
 
kl. I, II; gat.1, 2 
jw. 

 
 
kl. I, II1); gat.1,2 
kl. I; gat.1 

2 Kruszywo amane zwyk e wg PN-B-11112:1996 kl. I, II; gat.1, 2 - 
3 wir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II - 

4 Grys i wir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 

kl. I, II; gat.1, 2 
 

kl. I, II1) gat.1, 2 
 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 - 

6 

Wype niacz mineralny:  a) wg PN-S-96504:1961 
                                  b) innego pochodzenia wg 
orzeczenia 
                                      laboratoryjnego 
 

podstawowy, 
zast pczy py y z 
odpylania, popio y 
lotne 

podstawowy 
- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70 D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97 - 

DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

1) tylko pod wzgl dem cieralno ci w b bnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 
 

 
Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si  stosowanie wype niacza innego pochodzenia, np. py y z 
odpylania, popio y lotne z w gla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgod  
Inspektora. 
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W zale no ci od kategorii ruchu i warstwy nale y stosowa  kruszywa podane w tablicy 2 i 3. 
Sk adowanie kruszywa powinno odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Nale y stosowa  asfalt up ynniony spe niaj cy wymagania okre lone w PN-C-96173:1974. 
Nale y stosowa  drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe niaj ce wymagania okre lone w WT.EmA-
99. 
Wymagania wobec asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) - tablica 4 i 5. Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie 
uniewa nia normy PN-C-96170:1965. Norma PN-C-96170:1965 ma zastosowanie, pod warunkiem 
pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965. 

 
Tablica 4. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wed ug przeznaczenia 
mieszanki i obci enia drogi ruchem zgodnie z PN-EN 12591:2002 (U) 

 
Typ mieszanki 

i przeznaczenie 
 

Tablica za . 
A 

KTKNPP 

Kategoria ruchu 
 

KR1-2 KR3-4 KR5-6 
Beton asfaltowy do 

podbudowy 
 

Tablica A 50/70 35/50 35/50 
 

Beton asfaltowy do 
warstwy wi cej 

 

Tablica C 
 

50/70 
 

35/50 
DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C 

DP30 
DP80 

35/50 
DE30 A,B,C 

DP30 
 

Mieszanki 
mineralnoasfaltowe 

do warstwy cieralnej 
(beton asfaltowy, mieszanka 

SMA, mieszanka MNU) 

Tablica E 
 

50/70 
DE80 A,B,C 

DE150 A,B,C1 

 

50/70 
DE30 A,B,C 

DE80 
A,B,C1 

 

DE30 A,B,C 
DE80 

A,B,C1 
 

Uwaga: 1 - do cienkich warstw 
Oznaczenia: 
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, 
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa, 
MNU - mieszanka o nieci ym uziarnieniu, 
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zast puj cy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965, 
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zast puj cy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965, 
DE,  DP  -  polimeroasfalt  wg  TWT  PAD-97  Tymczasowe  wytyczne  techniczne.  Polimeroasfalty  
drogowe. 
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997 

 
Tablica 5. Podzia  rodzajowy i wymagane w ciwo ci asfaltów drogowych o penetracji od 20´0,1 
mm do 330´0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunków polskich. 

Lp. ciwo ci 
 

Metoda 
badania 

 

Rodzaj asfaltu 
 

20/30 
 

35/50 
 

50/70 
 

70/100 
 

100/15
0 160/220 250/3

30 
CIWO CI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25 oC 
 

0,1 
mm 

 

PN-EN 
1426 

 

20-30 
 

35-50 
 

50-70 
 

70-100 
 

100-150 
 
 

160- 
220 

 

250- 
330 

 

2 Temperatura 
mi knienia 

oC 
 

PN-EN 
1427 

 
55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38 

 

3 
Temperatura 

zap onu, nie mniej 
ni  

oC 
 

PN-EN 
22592 

 

240 
 

240 
 

230 
 

230 
 

230 
 

220 
 

220 
 

4 Zawarto  
sk adników 

% 
m/

PN-EN 
12592 

99 
 

99 
 

99 
 

99 
 

99 
 

99 
 

99 
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rozpuszczalnych, nie 
mniej ni  

m  

5 

Zmiana masy po 
Starzeniu (ubytek lub 
przyrost) nie wi cej 

ni  

% 
m/
m 
 

PN-EN 
12607-

1 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,8 
 

0,8 
 

1,0 
 

1,0 
 

6 

Pozosta a 
penetracja po 

starzeniu, nie mniej 
ni  

% 
PN-EN 
1426 

 

55 
 

53 
 

50 
 

46 
 

43 
 

37 
 

35 
 

7 

Temperatura 
mi knienia po 

starzeniu, nie mniej 
ni  

oC 
PN-EN 
1427 

 

57 
 

52 
 

48 
 

45 
 

41 
 

37 
 

32 
 

CIWO CI SPECJALNE KRAJOWE 

8 Zawarto  parafiny, 
nie wi cej ni  % 

PN-EN 
12606-

1 

2,2 
 

2,2 
 

2,2 
 

2,2 
 

2,2 
 

2,2 
 

2,2 
 

9 

Wzrost temp. 
mi knienia po 
starzeniu, nie 

wi cej ni  

oC 
PN-EN 
1427 

 

8 
 

8 
 

9 
 

9 
 

10 
 

11 
 

11 
 

10 
Temperatura 
amliwo ci, nie 

wi cej ni  
oC 

PN-EN 
12593 

 

Nie 
okre l
a si  

-5 
 

-8 
 

-10 
 

-12 
 

-15 
 

-16 
 

2.4 Betonowa kostka brukowa 

W przypadku nawierzchni odtwarzanych, do wykonania (odtworzenia) nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej nale y wykorzysta  kostk  pozyskan  z wcze niejszej rozbiórki, zakwalifikowan  do 
ponownego wbudowania. 
 
2.4.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa mo e mie  nast puj ce cechy charakterystyczne, okre lone w katalogu 
producenta: 

1) odmiana: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej 
(górnej) zwykle barwionej grubo ci min. 4mm), 

2) gatunek, w zale no ci od wygl du zewn trznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko ci 
wad powierzchni, kraw dzi i naro y:  
a) gatunek 1, 
b) gatunek 2, 

3) klasa: 
a) klasa „50", o wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  50 MPa, 
b) klasa „35", o wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  35 MPa, 

4) barwa: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5) wzór (kszta t) kostki: zgodny z kszta tami okre lonymi przez producenta 
(przyk ady podano w za czniku 1), 

6) wymiary, zgodne z wymiarami okre lonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) ugo : od 140 mm do 280 mm, 
b) szeroko : od 0,5 do 1,0 wymiaru d ugo ci, lecz nie mniej ni  100 mm, 
c) grubo : od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo ciami s : 60 mm, 80 mm i 

100 mm. 
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Po dane jest, aby wymiary kostek by y dostosowane do sposobu uk adania i siatki spoin oraz umo li-
wia y wykonanie warstwy o szeroko ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno ci przecinania elementów w trak-
cie ich wbudowywania w nawierzchni . 
 
2.4.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiada  aprobat  techniczn , wydan  przez uprawnion  jednostk  
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada  wymaganiom okre lonym w aprobacie technicznej, a w 
przypadku braku wystarczaj cych ustale , powinna mie  charakterystyki okre lone przez odpowiednie 
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poni szymi wskazaniami: 

1) kszta t i wymiary powinny by  zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 
dopuszczalnymi odchy kami od wymiarów: 
 ugo  i szeroko  ± 3,0 mm, 
 grubo  ± 5,0 mm, 

2) wytrzyma  na ciskanie powinna by  nie mniejsza ni : 
 50 MPa, dla klasy „50", 
 35 MPa, dla klasy „35", 

3) mrozoodporno : po 30 cyklach zamra ania i rozmra ania próbek w 3% roztworze NaCl 
lub 150 cyklach zamra ania i rozmra ania metod  zwyk , powinny by  spe nione 
jednocze nie nast puj ce warunki: 
 próbki nie powinny wykazywa  p kni  i zarysowa  powierzchni licowych, 
 czna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naro ników i kraw dzi, 

odprysków kruszywa itp. nie powinna przekracza  5% masy próbek nie 
zamra anych, 

 obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do próbek nie zamra anych nie 
powinno by  wi ksze ni  20%, 

4) nasi kliwo , nie powinna przekracza  5%, 
5) cieralno , sprawdzana na tarczy Boehmego, okre lona strat  wysoko ci, nie powinna 

przekracza  warto ci: 
 3,5 mm, dla klasy „50", 
 4,5 mm, dla klasy „35", 

6) szorstko , okre lona wska nikiem szorstko ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej 
górnej, sprawdzona wahad em angielskim, powinna wynosi  nie mniej ni  50 jednostek SRT, 

7) wygl d zewn trzny: powierzchnie elementów nie powinny mie  rys, p kni  i ubytków betonu, 
kraw dzie elementów powinny  by  równe,  a tekstura  i   kolor powierzchni  licowej  powinny  
by  jednorodne. 

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bia ych plam - powstaj  w wyniku naturalnych 
procesów fizykochemicznych wyst puj cych w betonie podczas jego wi zania i twardnienia; 
naloty te powoli znikaj  w okresie do 2 lat). 

 
Tablica 6. Dopuszczalne wady wygl du zewn trznego betonowej kostki brukowej 

 
 

Lp. 
 

 
ciwo ci 

Wymagania 
gatunek 1 

 

1 

Stan powierzchni licowej: 
- tekstura 
- rysy i sp kania 
- kolor wed ug katalogu producenta 
- przebarwienia 
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wod  
- naloty wapienne 

jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 
dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej 
kostce 
niedopuszczalne 
dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 2 
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- dopuszczalna liczba w 1 kostce 
- dopuszczalna wielko  (d ugo  i szeroko ) 

30 mm x 10 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia kraw dzi i naro y 
przylicowych niedopuszczalne 

4 
Uszkodzenia kraw dzi pionowych 
- dopuszczalna liczba w 1 kostce  
- dopuszczalna wielko  (d ugo  i g boko ) 

2 
20 mm x 6 mm 

 

 
2.4.3 Sk adowanie kostek 
Kostk  zaleca si  pakowa  na paletach. Palety z kostk  mog  by  sk adowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym pod e powinno by  wyrównane i odwodnione. 
 
2.4.4 Materia y na podsypk  i do wype nienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Nale y stosowa  nast puj ce materia y: 

1) na podsypk  piaskow  pod nawierzchni  
 piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadaj cy wymaganiom dla gatunku 2 

lub 3, 
 piasek amany (0,075 - 2) mm, mieszank  drobn  granulowan  (0,075 - 4) mm albo 

mia  (0 - 4) mm odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-11112:1996, 
2) na podsypk  cementowo-piaskow  pod nawierzchni  

 mieszank  cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spe niaj cego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego u ytku 
spe niaj cego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadaj cej 
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250), 

3) do wype niania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
 piasek naturalny spe niaj cy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3, 
 piasek amany (0,075 - 2) mm wg PN-B-11112:1996, 

4) do wype niania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
 zapraw  cementowo-piaskow  1:4 spe niaj  wymagania wg pkt. b), 

5) do wype niania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej 
 do wype nienia górnej cz ci szczeliny dylatacyjnej nale y stosowa  drogowe zalewy 

kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniaj ce (np. poliuretanowe, 
poliwinylowe itp.), spe niaj ce wymagania norm lub aprobat technicznych, 

 do wype nienia dolnej cz ci szczeliny dylatacyjnej nale y stosowa  wilgotn  
mieszank  cementowo-piaskow  1:8 z materia ów spe niaj cych wymagania wg 
ppkt. b) lub inny materia  zaakceptowany przez Inspektora. 

Sk adowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo redniego wbudowania po dostarczeniu na 
budow , powinno odbywa  si  na pod u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08. 

2.5 Kraw niki betonowe uliczne ci te o wym. 15x30cm gat. I 

W przypadku kraw ników betonowych odtwarzanych, je li w WS przewidziano, do wykonania 
(odtworzenia) nale y wykorzysta  kraw niki pozyskane z wcze niejszej rozbiórki, zakwalifikowane do 
ponownego wbudowania. 

ówne wymiary kraw ników betonowych ulicznych rodzaju „a" 15x30cm: 
 ugo  100cm, 
 szeroko  15cm, 
 wysoko  30cm, 
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 promie  1cm. 
Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y dla gat. 1, to: 
 dla wymiaru l (d ugo ) - ± 8mm, 
 dla wymiaru b, h (szeroko , wysoko ) - ± 3mm, 

Powierzchnie kraw ników betonowych powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Kraw dzie elementów powinny by  równe i proste. Dopuszczalne wady oraz 
uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów dla gat. I, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny 
przekracza  warto ci: 

 wkl  lub wypuk  powierzchni kraw ników - 2mm, 
 szczerby i uszkodzenia kraw dzi i naro y ograniczaj cych powierzchnie górne ( cieralne) - 

niedopuszczalne, 
 szczerby i uszkodzenia kraw dzi i naro y ograniczaj cych pozosta e powierzchnie:  

 liczba maksymalna - 2 
 ugo  maksymalna - 20mm,  
 boko  maksymalna - 6mm, 

Kraw niki betonowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane wed ug 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko ci. Kraw niki betonowe nale y uk ada  z zastosowaniem 
podk adek i przek adek drewnianych. 
Materia y dodatkowe przy budowie kraw ników betonowych: 

1) Piasek na podsypk  piaskow  i cementowo-piaskow  powinien odpowiada  wymaganiom 
PN-B-06712 

2) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
3) Cement na podsypk  i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by  cementem 

portlandzkim klasy nie mniejszej ni  „32,5", odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-19701. 
4) Woda powinna by  odmiany „1" i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250. 
5) Do wykonania awy betonowej pod kraw niki nale y stosowa  beton klasy B10, wg PN-B-

06250. 
6) wir do wykonania awy wirowej pod kraw niki powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-

11111. 
7) Masa zalewowa, do wype nienia szczelin dylatacyjnych na gor co, powinna odpowiada  

wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 

2.6 Obrze a betonowe o wym. 6x20cm i 8x30cm gat. I 

Obrze a musz  odpowiada  wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01. Wymiary obrze y 
8x30cm: 

 ugo  75cm lub 100cm, 
 szeroko  8cm, 
 wysoko  30cm, 
 promie  3cm.  

Wymiary obrze y 6x20cm: 
 ugo  75cm lub 100cm, 
 szeroko  6cm, 
 wysoko  20cm, 
 promie  3cm. 

Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y dla gat. 1, to: 
 dla wymiaru l (d ugo ) - ± 8mm, 
 dla wymiaru b, h (szeroko , wysoko ) - ± 3mm, 

Powierzchnie obrze y powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Kraw dzie elementów powinny by  równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i 
kraw dzi elementów dla gat. 1 nie powinny przekracza  warto ci: 

 wkl  lub wypuk  powierzchni i kraw dzi - 2mm, 
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 szczerby i uszkodzenia kraw dzi i naro y ograniczaj cych powierzchnie górne ( cieralne) - 
niedopuszczalne, 

 szczerby i uszkodzenia kraw dzi i naro y ograniczaj cych pozosta e powierzchnie: 
 liczba maksymalna - 2, 
 ugo  maksymalna - 20mm, 
 boko  maksymalna - 6mm, 

Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane 
wed ug rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrze a chodnikowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo  minimum 5 cm wi ksza ni  szeroko  
obrze a. 
Materia y dodatkowe przy budowie obrze y: 

1) wir  do  wykonania  awy  powinien  odpowiada  wymaganiom  PN-B-11111,  a  piasek  -  
wymaganiom PN-B-11113. 

2) Piasek na podsypk  cementowo-piaskow  powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-06712, 
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

3) Cement na podsypk  i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by  cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej ni  „32,5", odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-19701. 

4) Woda powinna by  odmiany „1" i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250. 

2.7 Rodzaje materia ów stosowanych przy wykonywaniu nawierzchni z betonu cementowego 

Obrze a musz  odpowiada  wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01. Wymiary obrze y 
8x30cm: 

Cement 
Nale y stosowa  cementy, których w ciwo ci odpowiadaj  wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002. 
W przypadku wykonywania  nawierzchni  betonowej  dwuwarstwowej,   do  obu  warstw nale y 
stosowa  ten sam rodzaj i klas  cementu. 

Kruszywo 
Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nale y stosowa  kruszywa amane, 
wirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm i spe niaj ce wymagania zawarte w 

niniejszych ST. 
W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy górnej nale y stosowa  kruszywa 
amane i/lub wirowe p ukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm, zale nie od 

grubo ci warstwy. Udzia  kruszywa amanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm powinien wynosi  co 
najmniej 50% a w mieszance powy ej 8 mm co najmniej 35%. Do dolnej warstwy mo na stosowa  
kruszywo z recyklingu pod warunkiem spe nienia parametrów betonu na zarobach próbnych. 

Woda 
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do piel gnacji wykonanej nawierzchni nale y 
stosowa  wod  odpowiadaj  wymaganiom PN-B-32250:1988 
Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn . 

Masy zalewowe lub wk adki uszczelniaj ce 
Do wype nienia szczelin w nawierzchni betonowej nale y stosowa  specjalne masy zalewowe, 
wbudowywane na gor co lub na zimno, lub wk adki uszczelniaj ce, posiadaj ce aprobat  techniczn . 

Materia y do piel gnacji nawierzchni betonowej 
  Do piel gnacji nawierzchni betonowych mog  by  stosowane: 

 preparaty piel gnacyjne posiadaj ce aprobat  techniczn , 
 ókniny 
 folie z tworzyw sztucznych, 
 piasek i woda. 
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2.8 Nawierzchnia utwardzona z kruszywa kamiennego 

Nawierzchni wirow  nale y wykona  z nast puj cych materia ów: 
 klinowany t ucze , frakcji 16,0÷20,0 mm 
 kruszywo, frakcji 31,5÷63,00 mm  
 piasek drobny 

2.9 Przepusty betonowe 

Przepusty drogowe rurowe elbetowe, obci enia kl. A - beton C45/55, PN-85/S-10030 PN-EN 
1916:2005, o rednicy Ø 600 mm, czone na uszczelk  gumow  (uszczelka wolna). 

2.10 Materia y pochodz ce z rozbiórki, przewidziane do ponownego wbudowania 

Uzupe nienia rozebranych elementów nawierzchni nale y dokona  przy zastosowaniu materia ów 
pochodz cych z rozbiórki zakwalifikowanych zgodnie z pkt. 6 ST do ponownego wbudowania. 

3 SPRZ T 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST 00.00. 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na jako  i rodowisko wykonywanych robót. 
Sprz t u ywany do realizacji robót powinien by  zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyska  akceptacj  Inspektora. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 

ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.1 Wykonanie robót rozbiórkowych 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu: 

 adowarki, 
 samochody ci arowe, 
 oty pneumatyczne, 
 pi y mechaniczne, 
 koparki, 
 drobny sprz t pomocniczy, 

3.2 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania pod a powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; Inspektor mo e 
dopu ci  wykonanie koryta i profilowanie pod a z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, koparek z czerpakami profilowymi (przy 
wykonywaniu w skich koryt), 

 walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych. 

3.3 Wykonanie warstwy podsypkowej (ods czaj cej i odcinaj cej) 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu: 

 równiarek, 
 walców statycznych, 
 yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
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3.4 Wykonanie podbudowy z kruszywa amanego 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego 
mechanicznie powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 

 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod . Mieszarki 
powinny zapewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej, 

 równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki, 
 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W miejscach 

trudno dost pnych powinny by  stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e 
walce wibracyjne. 

3.5 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 

 wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci ym do wytwarzania 
mieszanek mineralno-asfaltowych, 

 uk adarek do uk adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag szczanego, 
 skrapiarek, 
 walców lekkich, rednich i ci kich stalowych g adkich, 
 walców ogumionych, 
 samochodów samowy adowczych z przykryciem brezentowym. 

3.6 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

Ma e powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si  r cznie. Je li powierzchnie s  du e, a 
kostki brukowe maj  jednolity kszta t i kolor, mo na stosowa  mechaniczne urz dzenia uk adaj ce. 
Do zag szczenia nawierzchni stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego. Do 
wyrównania podsypki z piasku mo na stosowa  mechaniczne urz dzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub kraw nikach. 

3.7 Osadzenie kraw ników betonowych i obrze y betonowych 

    Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu: 
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
 wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych do zag szczania podsypki. 
 drobny sprz t pomocniczy do wype niania spoin i szczelin dylatacyjnych. 

3.8 Nawierzchnie betonowe 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu: 

 wytwórni stacjonarnej typu ci ego 50 m3/h do wytwarzania mieszanki betonowej. 
Wytwórnia powinna by  wyposa ona w urz dzenia do wagowego dozowania wszystkich 
sk adników, gwarantuj ce nast puj ce tolerancje dozowania, wyra one w stosunku do masy 
poszczególnych sk adników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. 

 przewo nych zbiorników na wod  (do piel gnacji) 20000 l, 
 uk adarek do rozk adania mieszanki betonowej szer. 3,0 m, 
 mechanicznych listw wibracyjnych do zag szczania mieszanki betonowej, 
 zag szczarek p ytowych, ma ych walców wibracyjnych do zag szczania w miejscach trudno 

dost pnych. 

4 TANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST 00.00. Wykonawca jest zobowi zany do 
stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  robót i 
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ciwo ci przewo onych towarów. rodki transportu winny by  zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyska  akceptacj  Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod wzgl dem formalnym jak i rzeczowym. 
Materia  z rozbiórki mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu. 
Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien si  odbywa  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem 
nale y przewozi  cementowozami, natomiast workowany mo na przewozi  dowolnymi rodkami 
transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Mas  zalewow  nale y pakowa  w b bny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa  
si  w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem b bnów i beczek. 
Asfalt nale y przewozi  zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
Polimeroasfalt nale y przewozi  zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM oraz w aprobacie 
technicznej. 
Wype niacz luzem nale y przewozi  w cysternach przystosowanych do przewozu materia ów sypkich, 
umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. Wype niacz workowany mo na przewozi  dowolnymi 
rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

Mieszank  betonu asfaltowego nale y przewozi  pojazdami samowy adowczymi wyposa onymi w 
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by  przykryta pokrowcem. Czas 
transportu od za adunku do roz adunku nie powinien przekracza  2 godzin z jednoczesnym spe nieniem 
warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si  stosowanie samochodów termosów z 
podwójnymi cianami skrzyni wyposa onej w system ogrzewczy. 
Transport masy betonowej powinien odbywa  si  zgodnie z PN-B-06250: 1998. 
Prefabrykaty betonowe i elbetowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Kostki, 
kraw niki i obrze a betonowe mog  by  przewo one po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci 
minimum 0,7 R, na paletach transportowych producenta. P yty betonowe mog  by  przewo one po 
osi gni ciu przez beton wytrzyma ci minimum 0,5 R. W czasie transportu materia y powinny by  
zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawa  
poza ciany rodka transportu wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy. Kraw niki kamienne mog  by  
przewo one dowolnymi rodkami transportu. Kraw niki nale y uk ada  na podk adach drewnianych, 
rz dami, d ugo ci  w kierunku jazdy rodka transportowego. Kraw nik uliczny rodzaju „A" mo e by  
przewo ony tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed 
bezpo rednim stykiem, nale y je do transportu zabezpieczy  przek adkami splecionymi ze s omy lub 
we ny drzewnej, przy czym grubo  tych przek adek nie powinna by  mniejsza ni  5 cm. 
Pozosta e materia y mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczaj cych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w OST 00.00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowi zuj cych PN i EN-
PN, STWiORB i postanowieniami Umowy. 

5.2 Warunki techniczne wykonania robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe nale y wykona  r cznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprz tem 
mechanicznym z zachowaniem ostro no ci. 
Roboty rozbiórkowe nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy maksymalny odzysk materia ów 
rozbiórkowych. 
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Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by  usuwane bez powodowania 
zb dnych uszkodze  i przewiezione na miejsce uzgodnione z Inspektorem. Materia y przewidziane do 
powtórnego wykorzystania przy robotach odtworzeniowych Wykonawca winien przetransportowa , 
odpowiednio zesk adowa  i przygotowa  do ponownego wbudowania. 
Gruz i materia y drobnicowe nale y usuwa  z rejonu robót na bie co, wywo c na wskazane 
sk adowisko odpadów. Z om nale y przygotowa  do transportu normatywnego i z  w miejscu 
wskazanym przez Inspektora. 

5.3 Rozbiórka elementów dróg 

Rozpocz cie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentów 
organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezb dne oznakowanie nale y zabudowa  w pasie 
drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawc  i 
obowi zuj cymi przepisami ruchu drogowego. 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmuj  usuni cie z terenu budowy wszystkich elementów 
nawierzchni i podbudów zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST lub wskazanych przez Inspektora. 
Przed przyst pieniem do robót nale y zidentyfikowa  istniej ce uzbrojenie terenu i odpowiednio je 
zabezpieczy , w przypadku konieczno ci od czy  przep yw mediów (gaz, pr d elektryczny, woda, cieki). 
Elementy zabudowy nie podlegaj ce rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych nale y 
odpowiednio zabezpieczy . 
Roboty rozbiórkowe nale y wykona  r cznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprz tem 
mechanicznym z zachowaniem ostro no ci. 
Roboty rozbiórkowe nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy maksymalny odzysk materia ów 
rozbiórkowych. 
Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by  usuwane bez powodowania 
zb dnych uszkodze  i przewiezione na miejsce uzgodnione z Inspektorem. Materia y przewidziane do 
powtórnego wykorzystania przy robotach odtworzeniowych Wykonawca winien przetransportowa , 
odpowiednio zesk adowa  i przygotowa  do ponownego wbudowania. 
Gruz i materia y drobnicowe nale y usuwa  z rejonu robót na bie co i unieszkodliwia , wywo c na 
wskazane sk adowisko odpadów na odleg  okre lon  w WS. Nadmiar ziemi odwo onej na odk ad 
nale y unieszkodliwia . Z om nale y przygotowa  do transportu normatywnego i z  w miejscu 
wskazanym przez Inspektora. 
Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów dróg znajduj ce si  w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacj  projektow  b  wykonane wykopy, powinny by  tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich wody opadowej. Do y w miejscach, gdzie nie 
przewiduje si  wykonania wykopów nale y wype ni  warstwami odpowiedniego gruntu do poziomu 
otaczaj cego terenu i zag ci  zgodnie z wymaganiami okre lonymi w ST 03.00 „Roboty ziemne”. 

5.4 Warunki techniczne wykonania robót - podbudowy 

5.4.1 Profilowanie i zag szczenie pod a 
Wykonawca powinien przyst pi  do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod a 
bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa  si  ruch 
budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Koryto mo na wykonywa  r cznie, gdy jego szeroko  nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyk ad 
na poszerzeniach lub w przypadku robót o ma ym zakresie. Sposób wykonania musi by  zaakceptowany 
przez Inspektora. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by , zgodnie z decyzj  Inspektora wbudowany 
w nasyp lub odwieziony na odk ad w miejsce wskazane przez Inspektora i unieszkodliwiany. 
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze . 
Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj  
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si , aby rz dne terenu przed 
profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz dne pod a. 



SST 01.03  Roboty drogowe – rozbiórki i odtworzenia 

  
„Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”  
Post powanie ZP-8/15 116

Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj  zani enia poziomu w pod u przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchni  pod e na g boko  zaakceptowan  przez Inspektora, 
dowie  dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci 
koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania 
warto ci wska nika zag szczenia, okre lonych w tablicy 7. 
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego zag szczania. Zag szczanie pod a 
nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 7. 
Wska nik zag szczenia nale y okre la  zgodnie z BN-77/8931-12. 
 

Tablica 7. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod a (Is) 

Strefa 
Korpusu 

Minimalna warto  Is dla dróg innych ni  autostrady i drogi 
ekspresowe 

Ruch ci ki 
i bardzo ci ki 

Ruch mniejszy 
od ci kiego 

Górna warstwa o grubo ci 20 cm  1,00 1,00 
Na g boko ci od 20 do 50 cm od 

powierzchni pod a 
1,00 

 
0,97 

 
 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  tworz cy pod e uniemo liwia przeprowadzenie badania 
zag szczenia, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. Nale y okre li  
pierwotny i wtórny modu  odkszta cenia pod a wed ug BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2. Wilgotno  gruntu pod a podczas 
zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%. 
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora. Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o 
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej warstwy mo na przyst pi  dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu pod a Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw  
wykona on na w asny koszt. 

 
5.4.2 Wykonanie warstwy podsypkowej (ods czaj cej i odcinaj cej) 
Warstwy odcinaj ca i ods czaj ca powinny by  wytyczone w sposób umo liwiaj cy wykonanie ich 
zgodnie z dokumentacj  projektow , z tolerancjami okre lonymi w niniejszej specyfikacji. 
Kruszywo powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, z zachowaniem wymaganych 
spadków i rz dnych wysoko ciowych. Grubo  roz onej warstwy lu nego kruszywa powinna by  taka, 
aby po jej zag szczeniu osi gni to grubo  projektowan . 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale y przed zag szczeniem wymieni  
kruszywo na materia  o odpowiednich w ciwo ciach. 
Po ko cowym wyprofilowaniu warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nale y przyst pi  do jej 
zag szczania. 
Nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by  wyrównywane na bie co 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u, a  do otrzymania równej 
powierzchni. 
Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1,0 wed ug 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wed ug PN-B-04481. Wska nik zag szczenia nale y okre la  
zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  wbudowany w warstw  ods czaj  lub odcinaj , 
uniemo liwia przeprowadzenie badania zag szczenia wed ug normalnej próby Proctora, kontrol  
zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. Nale y okre li  pierwotny i wtórny modu  
odkszta cenia warstwy wed ug BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia 
nie powinien przekracza  2,2. 
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Wilgotno  kruszywa podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -
20% do +10% jej warto ci. W przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest wy sza od wilgotno ci 
optymalnej, kruszywo nale y osuszy  przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno  
kruszywa jest ni sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y zwil  okre lon  ilo ci  wody i 
równomiernie wymiesza . 
Warstwa ods czaj ca i odcinaj ca po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy powinny by  
utrzymywane w dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si  ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wy ej le cej 
warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania warstwy obci a Wykonawc  robót. 

 
5.4.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 
Podbudowa powinna by  u ona na wykonanej wcze niej warstwie podsypkowej (ods czaj cej lub 
odcinaj cej). 
Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza  w 
mieszarkach gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu 
powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uleg a 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 
Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej 
ostateczna grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  pojedynczo uk adanej 
warstwy nie mo e przekracza  20 cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by  roz ona w 
sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa 
sk ada si  z wi cej ni  jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by  wyprofilowana i 
zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy 
ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. 
Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, 
okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materia  nadmiernie nawilgocony, 
powinien zosta  osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest 
ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci  wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej 
o 10% jej warto ci, mieszank  nale y osuszy . 
Wska nik zag szczenia podbudowy z kruszywa amanego wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada  
przyj temu poziomowi wska nika no no ci podbudowy wg tablicy 7. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by  utrzymywana w dobrym 
stanie. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod  Inspektora, gotow  podbudow  do ruchu 
budowlanego, to jest obowi zany naprawi  wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót. 

5.5 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

Otworzenia nawierzchni dróg asfaltowych nale y wykona  zgodnie z Dokumentacj  Projektow , 
natomiast je eli nie wyst puje inaczej, nale y wykona  roboty odtworzeniowe nawierzchni z mas 
mineralno-bitumicznych wraz z podbudow  z nast puj cych warstw: 

 nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej asfaltowej - warstwa cieralna gr. 3 
cm,  

 nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej asfaltowej - warstwa wi ca gr. 4 
cm, 

 podbudowa z t ucznia - warstwa górna gr. 15 cm,  
 podbudowa z t ucznia - warstwa dolna gr. 25 cm, 
 warstwa ods czaj ca z piasku gr. 10 cm.    

Pod e pod projektowan  nawierzchni  z betonu asfaltowego powinno by  przygotowane zgodnie z 
wymogami okre lonymi w SST pkt. 5.4, dotycz cego wykonania podbudowy pod drogi. 



SST 01.03  Roboty drogowe – rozbiórki i odtworzenia 

  
„Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”  
Post powanie ZP-8/15 118

Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi do akceptacji projekt sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada  
laboratoryjnych poszczególnych sk adników i próbki materia ów pobrane w obecno ci Inspektora do 
wykonania bada  kontrolnych przez Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze sk adników mieszanki mineralnej, 
 doborze optymalnej ilo ci asfaltu, 
 okre leniu jej w ciwo ci i porównaniu wyników z za eniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie ci  si  w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 
przez krzywe graniczne. 
Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy cieralnej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu podano w tablicy 8. 
 

Tablica 8. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy cieralnej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu 

Wymiar oczek sit 
Dn, mm 

Zawarto  
asfaltu 

Rz dne krzywych granicznych MM w zale no ci od kategorii ruchu 
KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

Mieszanka mineralna, mm 

od 0 
do 20 

 

od 0 do16 
lub od 0 
do 12,8 

od 0 do 8 
lub od 0 
do 6,3 

 

od 0 
do 20 

od 0 do 
201) 

od 0 do 16 
 
 

od 0 
do12,8 

Przechodzi 
przez: 25,0 

20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

 
zawarto  
ziarn > 2,0 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 

0,075 

 
100 

88÷100 
78 - 100 
68 - 93  
59 - 86  
54 - 83  
48 - 78  
40 - 70  
29 - 59 

 
 

(41 - 71) 
 

20 - 47 
13 - 36  
10 - 31 
7 - 23  
6 - 20 
5 - 10 

 
 

100 
90 - 100 
80 - 100  
69 - 100  
62 - 93  
56 - 87  
45 - 76 
35÷64 

 
 

(36÷65) 
 

26 - 50  
19 - 39  
17 - 33  
13 - 25  
12 - 22 
7 - 11 

 
 
 
 
 

100  
90÷100  
78 - 100  
60 - 100  
41 - 71 

 
 

(29 - 59) 
 

27 - 52 
18 - 39  
15 - 34 
13 - 25  
12 - 22 
8 - 12 

 
100 

88÷100 
78 - 100 
68 - 85  
59 - 74  
54 – 67 
48 - 60  
39 - 50  
29 - 38 

 
 

(62 - 71) 
 

20 - 28  
13 - 20  
10 - 17  
7 - 12 
6 - 11 
5 - 7 

 
100 

90÷100 
67 - 100 
52 - 83  
38 - 62  
30 - 50  
22 - 40  
21 - 37  
21 - 36 

 
 

(64 - 79) 
 

20 - 35  
17 - 30  
15 - 28  
12 - 24  
11 - 22 
10 - 15 

 
 

100 
90÷100 
80 - 100  
70 - 88  
63 - 80  
55 - 70  
44 - 58  
30 - 42 

 
 

(58 - 70) 
 

18 - 28  
12 - 20  
10 - 18  
8 - 15 
7 - 14 
6 - 9 

 
 
 

100 
87÷100  
73 - 100  
66 - 89  
57 - 75  
47 - 60  
35 - 48 

 
 

(52 - 65) 
 

25 - 36  
18 - 27  
16 - 23  
12 – 17 
11 - 15 

7 - 9 
Orientacyjna 

zawarto  
asfaltu w 

MMA, % m/m  

5,0 - 6,5 5,0 - 6,5 5,5 - 6,5 
 4,5 - 5,6 4,3 - 5,4 4,8 - 6,0 

 
4,8 - 6,5 

 

1) mieszanka o uziarnieniu nieci ym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego 
 

Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by  ustalony na podstawie bada  próbek wykonanych 
wg metody Marshalla. Próbki powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 9 lp. od 1 do 5. 
Wykonana warstwa cieralna z betonu asfaltowego powinna spe nia  wymagania podane w tablicy 9 lp. 
od 6 do 8. 
Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi cej, wyrównawczej i 
wzmacniaj cej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu podano w tablicy 11. 
Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by  ustalony na podstawie bada  próbek wykonanych 
wg metody Marshalla; próbki powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 9 lp. od 1 do 5. 
Wykonana warstwa wi ca, wyrównawcza i wzmacniaj ca z betonu asfaltowego powinna spe nia  
wymagania podane w tablicy 9 lp. od 6 do 8. 
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Tablica 9. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy cieralnej z betonu 
asfaltowego 

 
Lp. 

 
ciwo ci 

Wymagania wobec MMA 
i warstwy cieralnej z BA 

w zale no ci od kategorii ruchu 
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Modu  sztywno ci pe zania1) , MPa nie wymaga si  14,0 (18)4) 
 

2 Stabilno  próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60 oC, kN 

5,5 2) 
 

10,0 3) 

3 Odkszta cenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 
4 Wolna przestrze  w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0 
5 Wype nienie wolnej przestrzeni w próbkach 

jw., % 
od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0 

6 Grubo  w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 6,3 mm 
od 0 mm do 8,0 mm 

od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 

 
od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

 
 
 

od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wska nik zag szczenia warstwy, %  98,0 98,0 
8 Wolna przestrze  w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 , dotyczy tylko 
fazy projektowania sk adu MMA 
2) próbki zag szczone 2 x 50 uderze  ubijaka 
3) próbki zag szczone 2 x 75 uderze  ubijaka 
4) specjalne warunki, obci enie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, 
itp. 

 
Tablica 10. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wi cej, wyrównawczej i 
wzmacniaj cej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu 

 
 

Wymiar oczek sit 
Dn, mm 

Rz dne krzywych granicznych uziarnienia MM w zale no ci od 
kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 
Mieszanka mineralna, mm 

od 0 do 20 od 0 do 16 od 0 do 12,8 od 0 do 25 od 0 do 20 od 0 do161) 
Przechodzi 

przez: 
31,5  
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawarto  
ziarn > 2,0 mm 

0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 

0,075 

 
 

100 
87÷ 
100 

75 - 100 
65 - 93 
57 - 86 
52 - 81 
47 - 76 
40 - 67 
30 - 55 

(45 - 70) 
 

20 - 40 
13 - 30 
10 - 25 
6 - 17 
5 - 15 
3 - 7 

 
 
 

100 
88÷100  
78 - 100 
67 - 92 
60 - 86 
53 - 80 
42 - 69 
30 - 54 

 
(46 - 70) 

 
20 - 40 
14 - 28 
11¸24 
8 - 17 
7 - 15 
3 - 8 

 
 
 
 

100 
85÷100 
70 - 100 
62 - 84 
55 - 76 
45 - 65 
35 - 55 

 
(45 - 65) 

 
25 - 45 
18 - 38 
15 - 35 
11 - 28 
9 - 25 
3 - 9 

 
100 

84÷100 
75 - 100 
68 - 90 
62 - 83 
55 - 74 
50 - 69 
45 - 63 
32 - 52 
25 - 41 

 
(59 - 75) 

 
16 - 30 
10 - 22 
8 - 19 
5 - 14 
5 - 12 
4 - 6 

 
 

100 
87÷100 
77 - 100 
66 - 90 
56 - 81 
50 - 75 
45 - 67 
36 - 55 
25 - 41 

 
(59 - 75) 

 
16 - 30 
9 - 22 
7 - 19 
5 - 15 
5 - 14 
4 - 7 

 
 
 

100 
87÷100 
77 - 100 
67 - 89 
60 - 83 
54 - 73 
42 - 60 
30 - 45 

 
(55 - 70) 

 
20 - 33 
13 - 25 
10 - 21 
7 - 16 
6 - 14 
5 - 8 

Orientacyjna 
zawarto  asfaltu 
w MMA, % m/m 

4,3 - 5,8 
 
 

4,3 - 5,8 4,5 - 6,0 4,0 - 5,5 4,0 - 5,5 
 

4,3 - 5,8 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 
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Tablica 11. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wi cej, wyrównawczej 
oraz wzmacniaj cej z betonu asfaltowego 

 
 

Lp. 

 
 

ciwo ci 

Wymagania wobec MMA, warstwy 
wi cej, wyrównawczej 

i wzmacniaj cej w zale no ci od 
kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 
1 Modu  sztywno ci pe zania1), MPa 

 
nie wymaga si  16,0 (22)3) 

2 Stabilno  próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, zag szczonych 2x75 

uderze  ubijaka, kN 

8,0 (6,0)2) 
 
 

11,0 

3 Odkszta cenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 
 

od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrze  w próbkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 
5 Wype nienie wolnej przestrzeni w próbkach 

jw., % 
od 65,0 do 80,0 75,0 

6 Grubo  warstwy w cm z MMA o 
uziarnieniu: 

od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

 
 

od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

- 

 
 

od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

od 7,0 do 10,0 
- 

7 Wska nik zag szczenia warstwy, % 98,0 
 

98,0 

8 Wolna przestrze  w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 
 

od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48,dotyczy 
tylko fazy projektowania sk adu MMA 
2) dla warstwy wyrównawczej 
3) specjalne warunki, obci enie ruchem powolnym, stacjonarnym, 
skanalizowanym, itp. 

 
Mieszank  mineralno-asfaltow  produkuje si  w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ci ym 
zapewniaj cej prawid owe dozowanie sk adników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 
temperatury sk adników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie sk adników, w tym tak e wst pne, powinno by  wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z 
recept . Dopuszcza si  dozowanie obj to ciowe asfaltu, przy uwzgl dnieniu zmiany jego g sto ci w 
zale no ci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie sk adników powinno by  
sterowane elektronicznie. 
Tolerancje dozowania sk adników mog  wynosi : jedna dzia ka elementarna wagi, wzgl dnie 
przep ywomierza, lecz nie wi cej ni  + 2% w stosunku do masy sk adnika. 
Je eli jest przewidziane dodanie rodka adhezyjnego, to powinien on by  dozowany do asfaltu w sposób 
i w ilo ciach okre lonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien by  ogrzewany w sposób po redni, z uk adem termostatowania, 
zapewniaj cym utrzymanie sta ej temperatury z tolerancj  ± 5° C. Temperatura asfaltu w zbiorniku 
powinna wynosi : 

 dla D 50 od 145° C do 165° C, 
 dla D 70 od 140° C do 160° C, 
 dla D 100 od 135° C do 160° C, 
 dla polimeroasfaltu - wg wskaza  producenta polimeroasfaltu. 

Kruszywo powinno by  wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wype niacza 
uzyska a w ciw  temperatur . Maksymalna temperatura gor cego kruszywa nie powinna by  wy sza o 
wi cej ni  30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej powinna wynosi : 

 z D 50 od 140° C do 170° C, 
 z D 70 od 135° C do 165° C, 
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 z D 100 od 130° C do 160° C, 
 z polimeroasfaltem - wg wskaza  producenta polimeroasfaltu. 

Pod e pod warstw  nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by  wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia pod a powinna by  sucha i czysta. 
Nierówno ci pod a pod warstwy asfaltowe nie powinny by  wi ksze od podanych w tablicy 12. 
 

Tablica 12. Maksymalne nierówno ci pod a pod warstwy asfaltowe, mm 
 

Lp. 
 

Drogi i place 
 

Pod e pod warstw  
 

cieraln  wi  i wzmacniaj  
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

 
W przypadku gdy nierówno ci pod a s  wi ksze od podanych w tablicy 12, pod e nale y wyrówna  
poprzez frezowanie lub u enie warstwy wyrównawczej. 
Przed roz eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, pod e nale y skropi  emulsj  asfaltow  
lub asfaltem up ynnionym. Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub up ynniacza 
podano w tablicy 13. 
Powierzchnie czo owe kraw ników, w azów, wpustów itp. urz dze  powinny by  pokryte asfaltem lub 
materia em uszczelniaj cym zaakceptowanym przez Inspektora. 

 
Tablica 13. Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up ynniacza z asfaltu 
up ynnionego 

 
Lp. 

Pod e do wykonania warstwy 
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilo  asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub up ynniacza z asfaltu 

up ynnionego, kg/m2 
Pod e pod warstw  asfaltow  

1 Podbudowa/nawierzchnia t uczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem 

od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 

od 0,2 do 0,5 

Ka  u on  warstw  nale y skropi  emulsj  asfaltow  lub asfaltem up ynnionym przed u eniem 
nast pnej, w celu zapewnienia odpowiedniego po czenia mi dzywarstwowego. Zalecane ilo ci asfaltu 
po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up ynniacza podano w tablicy 14. 

 
Tablica 14. Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up ynniacza z asfaltu 
up ynnionego 

Lp. Po czenie nowych warstw Ilo  asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
up ynniacza z asfaltu up ynnionego kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa 
od 0,3 do 0,5 2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza 

lub wzmacniaj ca 
3 Asfaltowa warstwa wi ca od 0,1 do 0,3 

 
Skropienie powinno by  wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 
ulotnienie up ynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

 8 h    przy ilo ci powy ej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up ynnionego, 
 2 h    przy ilo ci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up ynnionego, 
 0,5 h przy ilo ci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu up ynnionego.  

Wymaganie nie dotyczy skropienia ramp  otaczarki. 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo e by  uk adana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
ni sza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubo ci > 8 cm i + 10°C dla wykonywanej warstwy grubo ci < 
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8 cm. Nie dopuszcza si  uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym pod u, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowi zany do 
przeprowadzenia w obecno ci Inspektora kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawarto ci asfaltu w 
mieszance okre la si  wykonuj c ekstrakcj . Tolerancje zawarto ci sk adników mieszanki mineralno-
asfaltowej wzgl dem sk adu zaprojektowanego podano w tablicy 15. 

 
Tablica 15. Tolerancje zawarto ci sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl dem sk adu 
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metod  ekstrakcji, % m/m 

 
Lp. 

Sk adniki mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe 
do nawierzchni dróg o kategorii ruchu 
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Ziarna pozostaj ce na sitach o oczkach Dn mm: 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

± 5,0 
 

± 4,0 
 

2 Ziarna pozostaj ce na sitach o oczkach Dn mm: 0,85; 
0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 

± 3,0 ± 2,0 

3 Ziarna przechodz ce przez sito o oczkach Dn 0,075mm ± 2,0 ± 1,5 
4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3 

 
Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny na co najmniej 3 dni przed rozpocz ciem robót. 
Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy u yty sprz t jest w ciwy, 
 okre lenia grubo ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag szczeniem, koniecznej 

do uzyskania wymaganej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej grubo ci warstwy, 
 okre lenia potrzebnej ilo ci przej  walców dla uzyskania prawid owego zag szczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca u yje takich materia ów oraz sprz tu, jakie b  stosowane do wykonania 
warstwy nawierzchni. Odcinek próbny powinien  by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inspektora. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana uk adark  wyposa on  w uk ad z 
automatycznym sterowaniem grubo ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z zatwierdzon  
dokumentacj  projektow . 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by  ni sza od minimalnej temperatury mieszanki 
podanej w pkt. 5 niniejszych ST. 
Zag szczanie mieszanki powinno odbywa  si  bezzw ocznie zgodnie ze schematem przej  walca 
ustalonym na odcinku próbnym. 
Pocz tkowa temperatura mieszanki w czasie zag szczania powinna wynosi  nie mniej ni : 

 dla asfaltu D 50 130° C, 
 dla asfaltu D 70 125° C, 
 dla asfaltu D 100 120° C, 
 dla polimeroasfaltu - wg wskaza  producenta polimeroasfaltów. 

Zag szczanie nale y rozpocz  od kraw dzi nawierzchni ku osi. Wska nik zag szczenia u onej warstwy 
powinien by  zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 7 i 9. 

cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te wzgl dem siebie co najmniej o 15 cm. 
cza powinny by  ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie. 
cze robocze powinno by  równo obci te i powierzchnia obci tej kraw dzi powinna by  posmarowana 

asfaltem lub oklejona samoprzylepn  ta  asfaltowo-kauczukow . Sposób wykonywania z cz 
roboczych powinien by  zaakceptowany przez Inspektora. 

5.6 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

Pod e pod projektowan  nawierzchni  z kostki brukowej betonowej powinno by  przygotowane 
zgodnie z wymogami okre lonymi w niniejszych ST. 
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Konstrukcja nawierzchni powinna by  zgodna z SST i dokumentacj  projektow . Konstrukcja nawierzchni 
mo e obejmowa  u enie warstwy cieralnej z betonowej kostki brukowej na: 

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
b) podsypce piaskowej roz cielonej bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego o 

wska niku piaskowym WP > 35. 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw  betonowej kostki brukowej powinien by  
zgodny z WS i dokumentacj  projektow . 
Przed przyst pieniem do uk adania nawierzchni z kostki zaleca si  ustawi  kraw niki i obrze a. Przed ich 
ustawieniem, po dane jest u enie pojedynczego rz du kostek w celu ustalenia szeroko ci 
nawierzchni i prawid owej lokalizacji kraw ników lub obrze y. 
Rodzaj podsypki i jej grubo  powinny by  zgodne z WS i dokumentacj  projektow . 
Je li dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubo  podsypki powinna wynosi  po zag szczeniu 
3÷5 cm. Dopuszczalne odchy ki od zaprojektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza  ± 1 cm. 
Podsypk  piaskow  nale y zwil  wod , równomiernie roz cieli  i zag ci  lekkimi walcami (np. 

cznymi) lub zag szczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno ci optymalnej. 
Podsypk  cementowo-piaskow  stosuje si  z zasady przy wyst powaniu podbudowy pod nawierzchni  z 
kostki. Podsypk  cementowo-piaskow  przygotowuje si  w betoniarkach, a nast pnie roz ciela si  na 
uprzednio zwil onej podbudowie, przy zachowaniu: 

 wspó czynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
 wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

Roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza  uk adanie nawierzchni z kostek od 3 
do 4 m. Roz cielona podsypka powinna by  wyprofilowana i zag szczona w stanie wilgotnym, lekkimi 
walcami (np. r cznymi) lub zag szczarkami wibracyjnymi. 
Je li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawa owaniu nawierzchni 
nale y j  pola  wod  w takiej ilo ci, aby woda zwil a ca  grubo  podsypki. Roz cielenie podsypki z 
suchej zaprawy mo e wyprzedza  uk adanie nawierzchni z kostek o oko o 20 m. 
Ca kowite ubicie nawierzchni i wype nienie spoin zapraw  musi by  zako czone przed rozpocz ciem 
wi zania cementu w podsypce. 
Kszta t, wymiary, barw  i inne cechy charakterystyczne kostek oraz dese  ich uk adania powinny by  
zgodne z dokumentacj  projektow  i zaakceptowane przez Inspektora. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kszta tu, koloru, sposobu uk adania i wytwórni kostek, Inspektor mo e poleci  
Wykonawcy u enie po 1 m2 wst pnie wybranych kostek, wy cznie na podsypce piaskowej. 

enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  wykonywa  przy 
temperaturze otoczenia nie ni szej ni  +5°C. Dopuszcza si  wykonanie nawierzchni je li w ci gu dnia 
temperatura utrzymuje si  w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je li w nocy spodziewane s  
przymrozki kostk  nale y zabezpieczy  materia ami o z ym przewodnictwie ciep a (np. matami ze s omy, 
pap  itp.). 
Nawierzchni  na podsypce piaskowej zaleca si  wykonywa  w dodatnich temperaturach otoczenia. 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by  wykonana z elementów o jednakowej grubo ci. Na wi kszym 
fragmencie robót zaleca si  stosowa  kostki dostarczone w tej samej partii materia u, w której 
niedopuszczalne s  ró ne odcienie wybranego koloru kostki. 
Uk adanie kostki mo na wykonywa  r cznie lub mechanicznie. 
Uk adanie r czne zaleca si  wykonywa  na mniejszych powierzchniach, zw aszcza skomplikowanych pod 
wzgl dem kszta tu lub wymagaj cych kompozycji kolorystycznej uk adanych deseni oraz ró nych 
wymiarów i kszta tów kostek. Uk adanie kostek powinni wykonywa  przyuczeni brukarze. 
Uk adanie mechaniczne zaleca si  wykonywa  na du ych powierzchniach o prostym kszta cie, tak aby 
uk adarka mog a przenosi  z palety warstw  kszta tek na miejsce ich u enia z wymagan  dok adno ci . 
Kostka do uk adania mechanicznego nie mo e mie  du ych odchy ek wymiarowych i musi by  
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. u ona na palecie w odpowiedni wzór, bez do enia 
po ówek i dziewi tek, przy czym ka da warstwa na palecie musi by  dobrze przesypana bardzo drobnym 
piaskiem, by kostki nie przywiera y do siebie. Uk adanie mechaniczne zawsze musi by  wsparte prac  
brukarzy, którzy uzupe niaj  przerwy, wyrabiaj uki, dok adaj  kostki w okolicach studzienek i 
kraw ników. 
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Kostk  uk ada si  oko o 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety, poniewa  po procesie ubijania 
podsypka zag szcza si . 
Powierzchnia kostek po onych obok urz dze  infrastruktury technicznej (np. studzienek, w azów itp.) 
powinna trwale wystawa  od 3 mm do 5 mm powy ej powierzchni tych urz dze  oraz od 3 mm do 10 
mm powy ej korytek ciekowych ( cieków). 
Do uzupe nienia przestrzeni przy kraw nikach, obrze ach i studzienkach mo na u ywa  elementy 
kostkowe wyko czeniowe w postaci tzw. po ówek i dziewi tek, maj cych wszystkie kraw dzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kszta tek o nietypowych wymiarach, woln  przestrze  
uzupe nia si  kostk  ci , przycinan  na budowie specjalnymi narz dziami tn cymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarcz  itp.). 
Dzienn  dzia  robocz  nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  zako czy  
prowizorycznie oko o pó metrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki u onej na sta e. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie u on  
nawierzchni  na podsypce piaskowej nale y rozebra  i usun  wraz z podsypk . 
Ubicie nawierzchni nale y przeprowadzi  za pomoc  zag szczarki wibracyjnej (p ytowej) z os on  z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u ywa  walca. Ubijanie nawierzchni nale y 
prowadzi  od kraw dzi powierzchni w kierunku jej rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym 
kszta tek. 
Ewentualne nierówno ci powierzchniowe mog  by  zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzd nym 
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p kni te) nale y wymieni  na kostki ca e. 
Szeroko  spoin pomi dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi  od 3 mm do 5 mm. W 
przypadku stosowania prostopad ciennych kostek brukowych zaleca si  aby osie spoin pomi dzy 

szymi bokami tych kostek tworzy y z osi  drogi k t 45°, a wierzcho ek utworzonego k ta prostego 
pomi dzy spoinami mia  kierunek odwrotny do kierunku spadku pod nego nawierzchni. 
Po u eniu kostek, spoiny nale y wype ni : 

a) piaskiem, je li nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zapraw  cementowo-piaskow , je li nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 

Wype nienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, 
po obfitym polaniu wod  - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzgl dnie rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. 
Zapraw  cementowo-piaskow  zaleca si  przygotowa  w betoniarce, w sposób zapewniaj cy jej 
wystarczaj  p ynno . Spoiny mo na wype ni  przez rozlanie zaprawy na nawierzchni  i nagarnianie jej 
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpocz ciem zalewania kostka 
powinna by  oczyszczona i dobrze zwil ona wod . Zalewa powinna ca kowicie wype ni  spoiny i tworzy  
monolit z kostkami. 
Przy wype nianiu spoin zapraw  cementowo-piaskow  nale y zabezpieczy  przed zalaniem ni  szczeliny 
dylatacyjne, wk adaj c zwini te paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wype nianiu spoin 
zapraw  cementowo-piaskow  nawierzchni  nale y starannie oczy ci ; szczególnie dotyczy to 
nawierzchni z kostek kolorowych i z ró nymi deseniami uk adania. 
W przypadku uk adania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wype nianiu spoin zapraw  
cementowo-piaskow , nale y przewidzie  wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleg ciach zgodnych z 
dokumentacj  projektow , wzgl dnie nie wi kszych ni  co 8 m. Szeroko  szczelin dylatacyjnych 
powinna umo liwia  przej cie przez nie przemieszcze  wywo anych wysokimi temperaturami 
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by  mniejsza ni  8 mm. Szczeliny te powinny by  
wype nione trwale zalewami. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale y stosowa  dodatkowo w 
miejscach, w których wyst puje zmiana sztywno ci pod a (np. nad przepustami, przy przyczó kach 
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si  wykonywa  szczeliny 
pod ne przy ciekach wzd  jezdni. Nawierzchni  na podsypce piaskowej ze spoinami wype nionymi 
piaskiem mo na odda  do u ytku bezpo rednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchni  na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wype nionymi zapraw  cementowo-
piaskow ,  po jej  wykonaniu nale y  przykry  warstw  wilgotnego piasku o  grubo ci  od 3,0  do 4,0  cm i  
utrzymywa  j  w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po up ywie od 2 tygodni (przy temperaturze 
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redniej otoczenia nie ni szej ni  15°C) do 3 tygodni (w porze ch odniejszej) nawierzchni  nale y oczy ci  
z piasku i mo na odda  do u ytku. 

5.7 Osadzenie kraw ników betonowych ulicznych 

Koryto pod awy nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada  
wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw  powinien wynosi  co najmniej 0,97 wed ug 
normalnej metody Proctora. 
Wykonanie aw powinno by  zgodne z BN-64/8845-02. 
awy betonowe zwyk e w gruntach spoistych wykonuje si  bez szalowania, przy gruntach sypkich nale y 

stosowa  szalowanie. awy betonowe z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w 
szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by  wyrównywany warstwami. Betonowanie aw 
nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nale y stosowa  co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wype nione bitumiczn  mas  zalewow . 
awy  wirowe  o  wysoko ci  do  10  cm  wykonuje  si  jednowarstwowo  przez  zasypanie  koryta  wirem  i  

zag szczenie go polewaj c wod . awy o wysoko ci powy ej 10 cm nale y wykonywa  dwuwarstwowo, 
starannie zag szczaj c poszczególne warstwy. 
Kraw niki nale y osadza  w taki sposób, aby wiat o (odleg  górnej powierzchni kraw nika od 
jezdni) wynosi o 10 ÷ 12 cm lub 2cm na przej ciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewn trzna 
ciana kraw nika od strony chodnika powinna by  po ustawieniu kraw nika obsypana piaskiem, 
wirem, t uczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie kraw ników powinno by  zgodne z BN-64/8845-02. 
Ustawianie kraw ników na awie betonowej powinno by  wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubo ci 3 do 5 cm po zag szczeniu. 
Ustawianie kraw ników na awie wirowej i t uczniowej powinno by  wykonywane na podsypce z 
piasku o grubo ci warstwy od 3 do 5 cm po zag szczeniu. 
Spoiny kraw ników nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Spoiny nale y wype ni  zapraw  
cementowo-piaskow , przygotowan  w stosunku 1:2. 
Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod . Dla zabezpieczenia przed 
wp ywami temperatury kraw niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 
zapraw  nale y zalewa  co 50 m bitumiczn  mas  zalewow  nad szczelin  dylatacyjn awy. 

5.8 Osadzenie obrze y betonowych 

Koryto pod podsypk  ( aw ) nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Pod e pod ustawienie obrze a mo e stanowi  rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o 
grubo ci warstwy od 3 do 5 cm po zag szczeniu. Podsypk  wykonuje si  przez zasypanie koryta piaskiem 
i zag szczenie z polewaniem wod . 
Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia  na wykonanym pod u w miejscu i ze wiat em 
(odleg ci  górnej powierzchni obrze a od ci gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej (poziom górny obrze a powinien si  znajdowa  1cm poni ej poziomu 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektora. 
Zewn trzna ciana obrze a powinna by  obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Nale y wype ni  je piaskiem na pe  g boko .  

5.9 Wykonanie nawierzchni betonowej 

Projektowanie mieszanki betonowej  
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi do akceptacji projekt sk adu mieszanki betonowej oraz wyniki bada  laboratoryjnych 
poszczególnych sk adników i próbki materia ów pobrane w obecno ci Inspektora nadzoru do wykonania 
bada  kontrolnych przez Wykonawc . Projektowanie mieszanki betonowej polega na: 
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 doborze kruszywa do mieszanki, 
 doborze ilo ci cementu, 
 doborze ilo ci wody, 
 doborze domieszek. 

Krzywa  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  powinna  mie ci  si  w  polu  dobrego  uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

 
Podczas  projektowania sk adu  betonu  nale y wykona  próbne zaroby w celu sprawdzenia w ciwo ci 
mieszanki betonowej w nast puj cym zakresie: 

a)  oznaczenie konsystencji. Dopuszcza si  konsystencj  od K2 do K4 (od g stoplastycznej do 
pó ciek ej). Konsystencj  mieszanki betonowej nale y okre la  wg metody: 

 pomiaru opadu sto ka 
 pomiaru metod  Ve-Be 
 pomiaru stopnia zag szczenia 
 pomiaru metod  stolika rozp ywowego 

b)  oznaczenie g sto ci, 
Ustalony na zarobach próbnych stosunek wodno-cementowy powinien by  mniejszy ni  0,45. Zawarto  
cementu nie powinna by  mniejsza ni  350 kg/m3; zaleca si , aby zawarto  cementu oraz ziaren do 
0,25 mm nie by a wi ksza ni  450 kg/m3. W przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu do 8 mm 
dopuszcza si  500 kg/m3. 

 
ciwo ci betonu 

Nale y wykona  próbki o wymiarach podanych poni ej w celu sprawdzenia cech betonu: 
 wytrzyma ci na ciskanie na próbkach 150 x 150 x 150 mm, 
 odporno ci na dzia anie mrozu metod  bezpo redni  zgodnie z norm  na próbkach 

100x100x100 mm, sporz dzonych i piel gnowanych. 
 nasi kliwo ci na próbkach 100x100x100 mm, sporz dzonych i piel gnowanych 

Beton powinien spe nia  wymagania okre lone w tablicy 8. 
 

Warunki przyst pienia do robót 
Nawierzchnia betonowa nie powinna by  wykonywana, gdy temperatura powietrza jest ni sza ni  5°C i 
nie wy sza ni  25°C. Przestrzeganie tych przedzia ów temperatur zapewnia prawid owy przebieg 
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzyma ci i trwa ci 
nawierzchni. 
Dopuszcza si  wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powy ej 25°C pod 
warunkiem, e temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. W przypadkach koniecznych 
dopuszcza si  wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza poni ej 5°C pod 
warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, pozwalaj cych na utrzymanie temperatury mieszanki 
betonowej powy ej 5°C przez okres co najmniej 3 dni. Betonowania nie mo na wykonywa  podczas 
opadów deszczu. 

 
Przygotowanie podbudowy 
Podbudowa powinna by  przygotowana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w ST dla poszczególnych 
rodzajów pod a. 
 
Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszank  betonow  o ci le okre lonym sk adzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nale y 
wytwarza  w wytwórniach betonu, zapewniaj cych ci  produkcji i gwarantuj cych otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
zabezpieczaj cy przed segregacj  i wysychaniem. 
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Wbudowywanie mieszanki betonowej 
Wbudowywanie mieszanki betonowej mo e si  odbywa  si : 

 w deskowaniu sta ym (w prowadnicach), 
 w deskowaniu przesuwnym ( lizgowym). 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchni  nale y wykonywa  mechanicznie, przy 
zastosowaniu odpowiedniego sprz tu, zapewniaj cego równomierne roz enie masy oraz zachowanie 
jej jednorodno ci. Do zag szczenia mieszanki betonowej nale y stosowa  mechaniczne urz dzenia 
wibracyjne, zapewniaj ce jednolite zag szczenie. wie o zag szczonej nawierzchni betonowej nale y 
nada  tekstur . Sposób nadania tekstury powinien by  okre lony w ST i zaakceptowany przez 
Inspektora. 
Dopuszcza si  r czne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uk adaniu ma ych, o nieregularnych 
kszta tach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inspektora nadzoru. 

Wbudowywanie w deskowaniu sta ym 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu sta ym odbywa si  za pomoc  maszyn 
poruszaj cych si  po prowadnicach. Prowadnice powinny by  przytwierdzone do pod a w sposób 
uniemo liwiaj cy ich przemieszczanie i zapewniaj cy ci  na z czach. Powierzchnie styku   
deskowa   z  mieszank   betonow   musz   by   g adkie,   czyste,   pozbawione   resztek stwardnia ego 
betonu i nat uszczone olejem mineralnym w sposób uniemo liwiaj cy przyczepno  betonu do 
prowadnic. 
Ustawienie prowadnic winno by  takie, a eby zapewnia o uzyskanie przez nawierzchni  wymaganej 
niwelety i spadków pod nych i poprzecznych. 

Piel gnacja nawierzchni 
Dla zabezpieczenia wie ego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nale y 
stosowa  piel gnacj  preparatem piel gnacyjnym, jako metod  najbardziej skuteczn  i najmniej 
pracoch onn . 
Preparat piel gnacyjny, posiadaj cy aprobat  techniczn , nale y nanie  mo liwie szybko po 
zako czeniu wbudowywania betonu. Ilo  preparatu powinna by  zgodna z ustaleniami z Inspektorem. 
W przypadkach  s onecznej,  wietrznej  i  suchej  pogody  (wilgotno  powietrza  poni ej  60%) 
powierzchnia betonu powinna by  - mimo naniesienia preparatu piel gnacyjnego - dodatkowo 
piel gnowana wod . 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si  stosowanie piel gnacji polegaj cej na przykryciu 
nawierzchni matami lub w ókninami i spryskiwaniu wod  przez okres 7 do 10 dni. W przypadku, gdy 
temperatura powietrza jest powy ej 25 C piel gnacj  nale y przed  do 14 dni. Stosowanie innych 
rodków do piel gnacji nawierzchni wymaga ka dorazowej zgody Inspektora. 

Wykonanie szczelin 
Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by  zgodne z dokumentacj  projektow . W 
nawierzchni betonowej s  stosowane nast puj ce rodzaje szczelin: 

 szczeliny skurczowe pe ne pod ne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane, 
 szczeliny skurczowe pozorne, 
 szczeliny rozszerzania pod ne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane, 
 szczeliny konstrukcyjne. 

Szczeliny skurczowe pe ne nale y wykonywa  na ca ej grubo ci p yty. Odst p mi dzy szczelinami 
poprzecznymi nie powinien by  wi kszy ni  6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe pe ne nale y 
wykonywa  w bezpo rednim s siedztwie przepustów oraz mi dzy odcinkami betonowania, je eli 
przerwa w betonowaniu trwa a d ej ni  jedn  godzin . 
Szczeliny skurczowe   pozorne   nale y   wykonywa    przez   nacinanie   stwardnia ego  betonu 
tarczowymi pi ami mechanicznymi do g boko  1/3 - 1/4 grubo ci p yty. 
Szczeliny konstrukcyjne nale y wykona  na ca ej grubo ci p yty w miejscach po cze  nawierzchni 
betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki,   telefoniczne, energetyczne, korytka 
ciekowe itp.). 
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Szczeliny   rozszerzania   nale y   wykonywa    na   pe   grubo    p yty.   Konstrukcja   szczelin 
rozszerzania pozwala na zwi kszanie i zmniejszanie si  wymiarów p yt. 
Wytrzyma  betonu na ciskanie w momencie nacinania powinna wynosi  od 8 do 10 MPa. 

Wype nienie szczelin masami zalewowymi lub wk adkami 
Do wype nienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje si  masy zalewowe na zimno lub gor co, lub 
wk adki uszczelniaj ce posiadaj ce aprobat  techniczn  i zgodne z dokumentacj  projektow  i ST. 
Przed przyst pieniem do wype niania szczelin, musz  by  one dok adnie oczyszczone z zanieczyszcze  
obcych, pozosta ci po ci ciu betonu itp. Pionowe ciany szczelin musz  by  suche, czyste, nie 
wykazywa  pozosta ci pylastych. 
Wype nianie szczelin masami, zarówno na gor co jak i na zimno, wolno wykonywa  przy bezdeszczowej, 
mo liwie bezwietrznej pogodzie. 
Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewn trz, powinna by  oczyszczona (zamieciona) po obu 
stronach szczeliny, pasem o szeroko ci ok. 1 m. Wype nianie szczelin mas  zalewow  nale y wykonywa  
ci le wed ug zalece  producenta. 

5.10 Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kruszyw kamiennych 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
- WARSTWA T UCZNIA, FRAKCJI 16,0÷20,0 mm               - grub. 15 cm 
- WARSTWA KRUSZYWA, FRAKCJI 31,5÷63,00 mm    - grub. 20 cm 
wg PN-B-11 111 z lutego 1996. STABILIZOWANA MECHANICZNIE 

     Razem 35 cm 

5.11 Odtworzenie przepustów betonowych 

Je eli zajdzie taka potrzeba przepusty nale y odtworzy  z przepustów drogowych elbetowych, 
obci enia kl. A - beton C45/55, PN-85/S-10030 PN-EN 1916:2005 o rednicy min Ø 500 mm, czone na 
uszczelk  gumow  (uszczelka wolna). 

6 KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót, dostawy materia ów, sprz tu i rodków transportu 
podano w OST 00.00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i materia ów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jako ci robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadaj ce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inspektor jest uprawniony do prowadzenia w asnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 

6.2 Szczegó owe zasady kontroli robót rozbiórkowych 

Kontrola jako ci robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów odzyskanych, a w szczególno ci 
materia ów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po usuni tych elementach nawierzchni powinno 
spe nia  odpowiednie wymagania okre lone w stosownej SST. 

6.3 Szczegó owe zasady kontroli wykonania podbudowy 

Badania jako ci robót w czasie ich realizacji nale y wykonywa  zgodnie z OST oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materia ów i systemów technologicznych. 
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6.3.1 Profilowanie i zag szczanie pod a 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzi  systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z 
cz stotliwo ci  gwarantuj  zachowanie wymaga  jako ci. 
Szeroko  koryta i profilowanego pod a nale y mierzy  10 razy na 1 km i nie mo e ona ró ni  si  od 
szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm i -5 cm. 
Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy  co 20 m na ka dym pasie ruchu 4-
metrow at  zgodnie z norm  BN-68/8931-04. 
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  10 razy na 1 km 4-metrow at  i nie mog  one przekracza  20 
mm. 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy  10 razy na 1 km oraz w punktach 

ównych uków poziomych i powinny by  one zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj  ± 0,5%. 
Rz dne wysoko ciowe nale y mierzy  co 100 m w osi jezdni i na jej kraw dziach. Ró nice pomi dzy 
rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod a i rz dnymi projektowanymi nie powinny 
przekracza  +1 cm, -2 cm. 
Ukszta towanie osi w planie nale y mierzy  co 10 m w osi jezdni i na jej kraw dziach oraz w punktach 

ównych uków poziomych. O  w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o 
wi cej ni  ± 5 cm. 
Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a nale y bada  w 2 punktach na dziennej dzia ce 
roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 600 m2. Okre lony wg BN-77/8931-12 wska nik zag szczenia nie 
powinien by  mniejszy od podanego w tablicy 2 pkt. 5. Je li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje 
si  porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to warto  stosunku wtórnego do pierwotnego 
modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  BN-64/8931-02 nie powinna by  wi ksza od 2,2. 
Wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni  raz na 600 m2 wed ug PN-B-06714-17. Wilgotno  gruntu pod a powinna by  równa 
wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w 
punkcie 6 powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

 
6.3.2 Warstwa podsypkowa (ods czaj ca i odcinaj ca) 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi. Badania te powinny obejmowa  
wszystkie w ciwo ci kruszywa okre lone w pkt. 2 niniejszych ST. 
Szeroko  warstwy nale y mierzy  10 razy na 1 km i nie mo e si  ona ró ni  od szeroko ci projektowanej 
o wi cej ni +10 cm, -5 cm. 
Nierówno ci pod ne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy  co 20 m na ka dym pasie ruchu 
4-metrow at , zgodnie z norm  BN-68/8931-04. Nierówno ci poprzeczne warstwy odcinaj cej i 
ods czaj cej nale y mierzy  10 razy na 1 km 4-metrow at . Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm. 
Spadki poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej na prostych i ukach nale y mierzy  10 razy na 1 
km oraz w punktach g ównych uków poziomych i powinny by  one zgodne z dokumentacj  projektow  
z tolerancj  + 0,5%. 
Rz dne wysoko ciowe nale y mierzy  co 100 m w osi jezdni i na jej kraw dziach. Ró nice pomi dzy 
rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm i -2 cm. 
Ukszta towanie osi w planie nale y mierzy  co 100 m w osi jezdni i na jej kraw dziach oraz w punktach 

ównych uków poziomych. O  w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o 
wi cej ni  ± 5 cm. 
Grubo  warstwy nale y mierzy  podczas budowy w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni  raz na 400 m2, za  przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2. 
Powinna by  ona zgodna z okre lon  w dokumentacji projektowej tolerancj  +1 cm, -2 cm. Je eli 
warstwa, ze wzgl dów technologicznych, zosta a wykonana w dwóch warstwach, nale y mierzy czn  
grubo  tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca 
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wykona napraw  warstwy przez spulchnienie warstwy na g boko  co najmniej 10 cm, uzupe nienie 
nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównanie i ponowne zag szczenie. Roboty te 
Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena 
grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
Zag szczenie warstwy nale y bada  w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz 
na 600 m2. Wska nik zag szczenia warstwy odcinaj cej i ods czaj cej, okre lony wg BN-77/8931-12 nie 
powinien by  mniejszy od 1. Je eli jako kryterium dobrego zag szczenia warstwy stosuje si  porównanie 
warto ci modu ów odkszta cenia, to warto  stosunku wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, 
okre lonych zgodnie z norm  BN-64/8931-02, nie powinna by  wi ksza od 2,2. 
Wilgotno  kruszywa w czasie zag szczenia nale y bada  w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz 
nie rzadziej ni  raz na 600 m2, wed ug PN-B-06714-17. Wilgotno  kruszywa powinna by  równa 
wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych, 
powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 
6.3.3 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi w celu akceptacji materia ów. Badania te 
powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone w pkt 2 niniejszych ST. 
Uziarnienie mieszanki nale y bada  w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 
600 m2 i powinno by  ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Próbki nale y pobiera  w sposób 
losowy, z roz onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada  powinny by  na bie co 
przekazywane Inspektorowi. 
Wilgotno  mieszanki nale y bada  w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 
600 m2 i powinna ona odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 (metoda II), z tolerancj  +10% -20%. Wilgotno  nale y okre li  wed ug PN-B-06714-17. 
Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego wska nika 
zag szczenia. Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  wed ug BN-77/8931-12 z cz stotliwo ci  10 
próbek na 10000 m2. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze wzgl du na 
gruboziarniste kruszywo, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych, wg BN-
64/8931-02 i nie rzadziej ni  raz na 5000 m2, lub wed ug zalece  Inspektora. Zag szczenie podbudowy 
stabilizowanej mechanicznie nale y uzna  za prawid owe, gdy stosunek wtórnego modu u E2 do 
pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 
Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen  wszystkich w ciwo ci okre lonych odpowiednio w pkt 2. 
Próbki do bada  pe nych powinny by  pobierane przez Wykonawc  w sposób losowy w obecno ci 
Inspektora dla ka dej partii kruszywa i przy ka dej zmianie kruszywa. 
Szeroko  podbudowy nale y mierzy  10 razy na 1 km i nie mo e ró ni  si  ona od szeroko ci 
projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraw ników szeroko  podbudowy 
powinna by  wi ksza od szeroko ci warstwy wy ej le cej o co najmniej 25 cm. 
Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  w sposób ci y planografem albo co 20 m 4-metrow  
at  na ka dym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04. 

Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  10 razy na 1 km. Nierówno ci 
podbudowy nie mog  przekracza : 

 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy nale y mierzy  10 razy na 1 km oraz w punktach g ównych uków 
poziomych i powinny one by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  + 0,5 %. 
Rz dne wysoko ciowe nale y mierzy  co 100 m, a ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi 
podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  + 1 cm, -2 cm. 
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Ukszta towanie osi podbudowy w planie nale y mierzy  co 100 m oraz w punktach g ównych uków 
poziomych. O  podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej 
ni  ± 5 cm. 
Grubo  podbudowy nale y mierzy  podczas budowy w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni  raz na 400 m2, za  przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2 i nie 
mo e si  ona ró ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni : 

 dla podbudowy zasadniczej + 10%,  
 dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.  

No no  podbudowy, t.j.: 
 modu  odkszta cenia nale y okre li  co najmniej w dwóch przekrojach na ka de 1000 m 

wg BN-64/8931- 02 i powinien by  on zgodny z podanym w tablicy 16, 
 ugi cie  spr yste  nale y  okre li  co  najmniej  w  20  punktach  na  ka de  1000  m  wg  BN-

70/8931-06 i powinno by  ono zgodne z podanym w tablicy 16. 
 

Tablica 16. Cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 

wska niku 
wno  nie 

mniejszym ni , 
% 

  
 

Wymagane cechy podbudowy 

Wska nik 
zag szczenia 

IS nie mniejszy 
ni  

 

Maksymalne ugi cie spr yste 
pod ko em, mm 

 

Minimalny modu  odkszta cenia 
mierzony p yt  o rednicy 30 cm, 

MPa 
 

40 kN  
 50 kN 

od pierwszego 
obci enia 

E1 

od drugiego 
obci enia  

E2 

60 
80 

120 

1,0 
1,0 

1,03 
 

1,40 
1,25 
1,10 

 

1,60 
1,40 
1,20 

 

60 
80 

100 
 

120 
140 
180 

 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj  wi ksze odchylenia od okre lonych powy ej, 
powinny by  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
Je eli szeroko  podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt poszerzy  podbudow  
przez spulchnienie warstwy na pe  grubo  do po owy szeroko ci pasa ruchu, do enie materia u i 
powtórne zag szczenie. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw  
podbudowy. Powierzchnie powinny by  naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiedni  g boko , zgodnie z decyzj  Inspektora, uzupe nione nowym materia em o odpowiednich 

ciwo ciach, wyrównane i ponownie zag szczone. Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. 
Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych 
zasad, na koszt Wykonawcy. Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca 
wykona wszelkie roboty niezb dne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez Inspektora 
nadzoru. 
Koszty tych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie no no ci podbudowy 
wynik o z niew ciwego wykonania robót przez Wykonawc  podbudowy. 

6.4 Szczegó owe zasady kontroli robót odtworzeniowych 

Badania jako ci robót w czasie ich realizacji nale y wykonywa  zgodnie z wytycznymi w ciwych 
STWiORB oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materia ów i 
systemów technologicznych. 
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6.4.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania asfaltu, wype niacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi  wyniki tych bada  
Inspektorowi do akceptacji. 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 17. 
Badanie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. 
Wyniki powinny by  zgodne z recept  laboratoryjn  z tolerancj  okre lon  w tablicy 17. Dopuszcza si  
wykonanie bada  innymi równowa nymi metodami. 
Dla ka dej cysterny nale y okre li  penetracj  i temperatur  mi knienia asfaltu. 
Na ka de 100 Mg zu ytego wype niacza nale y okre li  uziarnienie i wilgotno  wype niacza. 

 
Tablica 17. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej 

Lp. Wyszczególnienie bada  
 

Cz stotliwo  bada  
Minimalna liczba bada  na 

dziennej 
dzia ce roboczej 

1 Sk ad i uziarnienie mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 
 

2 ciwo ci asfaltu dla ka dej dostawy (cysterny) 
3 ciwo ci wype niacza 1 na 100 Mg 
4 ciwo ci kruszywa przy ka dej zmianie 

5 Temperatura sk adników mieszanki 
mineralno-asfaltowej dozór ci y 

6 Temperatura mieszanki mineralnoasfaltowej 
 

ka dy pojazd przy za adunku i w 
czasie wbudowywania 

7 Wygl d mieszanki mineralnoasfaltowej 
 jw. 

8 ciwo ci próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mog  by  wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 
 

Przy ka dej zmianie kruszywa nale y okre li  klas  i gatunek kruszywa. 
Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by  zgodna z 
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 
mieszance i odczytaniu temperatury. Dok adno  pomiaru ± 2°C. Temperatura powinna by  zgodna z 
wymaganiami podanymi w niniejszych ST. 
Sprawdzenie wygl du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl du w czasie 
produkcji, za adunku, roz adunku i wbudowywania. 

ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale y okre la  na próbkach zag szczonych metod  
Marshalla. Wyniki powinny by  zgodne z recept  laboratoryjn . 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podaje tablica 18. 

 
Tablica 18. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha  
 

Minimalna cz stotliw  bada  i pomiarów 

1 Szeroko  warstwy 2 razy na odcinku drogi o d ugo ci 1 km 
2 Równo  pod na warstwy ka dy pas ruchu planografem lub at  co 10 m 
3 Równo  poprzeczna warstwy nie rzadziej ni  co 5m 
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o d ugo ci 1 km 
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5 Rz dne wysoko ciowe 
warstwy 

pomiar rz dnych niwelacji pod nej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi wed ug 

dokumentacji budowy 6 Ukszta towanie osi w planie 
7 Grubo  warstwy 2 próbki z ka dego pasa o powierzchni do 3000 m2 
8 cza pod ne i poprzeczne ca a d ugo  z cza 
9 Kraw , obramowanie warstwy ca a d ugo  

10 Wygl d warstwy ocena ci a 
11 Zag szczenie warstwy 2 próbki z ka dego pasa o powierzchni do 3000 m2 
12 Wolna przestrze  w warstwie jw. 

 
Szeroko  warstwy cieralnej z betonu asfaltowego powinna by  zgodna z zatwierdzon  dokumentacj  
projektow , z tolerancj  +5 cm. Szeroko  warstwy asfaltowej ni ej po onej, nie ograniczonej 
kraw nikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by  szersza z ka dej strony co 
najmniej o grubo  warstwy na niej po onej, nie mniej jednak ni  5 cm. 
Nierówno ci pod ne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie 
powinny by  wi ksze od podanych w tablicy 19. 

 
Tablica 19. Dopuszczalne nierówno ci warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa cieralna Warstwa wi ca  Warstwa 
wzmacniaj ca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i 

parkingi 
9 12 15 

 
 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na ukach powinny by  
zgodne z zatwierdzon  dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 0,5%. 
Rz dne wysoko ciowe warstwy powinny by  zgodne z zatwierdzon  dokumentacj  projektow , z 
tolerancj  ±1 cm. 

 warstwy w planie powinna by  usytuowana zgodnie z zatwierdzon  dokumentacj  projektow , z 
tolerancj  5 cm. 
Grubo  warstwy  powinna  by  zgodna  z  grubo ci  projektow ,  z  tolerancj  ±  10%.  Wymaganie  to  nie  
dotyczy  warstw  o  grubo ci  projektowej  do  2,5  cm  dla  której  tolerancja  wynosi  +5  mm  i  warstwy  o  
grubo ci od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 

cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Z cza w 
konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te wzgl dem siebie co najmniej o 15 cm. Z cza 
powinny by  ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie. 
Warstwa cieralna przy opornikach drogowych i urz dzeniach w jezdni powinna wystawa  od 3 do 5 mm 
ponad ich powierzchni . Warstwy bez oporników powinny by   wyprofilowane a w miejscach gdzie 
zasz a konieczno  obci cia pokryte asfaltem. 
Wygl d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie  jednolit  tekstur , bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, uszcz cych si  i sp kanych. 
Zag szczenie i wolna przestrze  w warstwie powinny by  zgodne z wymaganiami ustalonymi w 
niniejszych ST i recepcie laboratoryjnej. 
 
6.4.2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska : 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 
 aprobat  techniczn , 
 certyfikat zgodno ci lub deklaracj  zgodno ci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada  cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku dania ich przez Inspektora, 

 wyniki sprawdzenia przez Wykonawc  cech zewn trznych kostek wg pktu 2, 
b) w zakresie innych materia ów 
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 sprawdzenie przez Wykonawc  cech zewn trznych materia ów prefabrykowanych 
(kraw ników, obrze y), 

 ew. badania w ciwo ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre lone w normach, które budz  
tpliwo ci Inspektora. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 20. 

 
Tablica 20. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
bada  i pomiarów  

 
Cz stotliwo  bada  Warto ci dopuszczalne 

1 Sprawdzenie pod a i koryta Zgodnie z niniejszymi ST 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Zgodnie z niniejszymi ST 
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni Zgodnie z niniejszymi ST 

4 
Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metod  niwelacji) 
 

Bie ca kontrola w 10 punktach  
dziennej dzia ki roboczej: 
grubo ci, spadków i cech 

konstrukcyjnych w porównaniu z 
dokumentacj  projektow  i 

specyfikacj  

Wg pktu 5; odchy ki od 
projektowanej grubo ci ±1 

cm 
 

5 

Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

a) zgodno  z dokumentacj  projektow  Sukcesywnie na ka dej dzia ce 
roboczej - 

b) po enie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesuni cie od osi 
projektowanej do 2 cm 

c) rz dne wysoko ciowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy kraw dziach 
oraz we wszystkich punktach 

charakterystycznych 
Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

d) równo  w profilu pod nym (wg BN-
68/8931-04 at  czterometrow ) Jw. Nierówno ci do 8 mm 

e) równo  w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona at  profilow  z poziomnic  i 
pomiarze prze witu klinem 
cechowanym oraz przymiarem liniowym 
wzgl dnie metod  niwelacji) 

Jw. Prze wity mi dzy at  a 
powierzchni  do 8 mm 

f) szeroko  nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) Jw. Odchy ki od szeroko ci 

projektowanej do ±5 cm 
g) spadki poprzeczne (sprawdzone metod  
niwelacji) Jw. Odchy ki od dokumentacji 

projektowej do 0,3% 
h) szeroko  i g boko  wype nienia spoin 
i szczelin (ogl dziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu d ug. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych 

dziennej dzia ki roboczej 
Wg pkt 5 

i) sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich u enia Kontrola bie ca  

Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 

Inspektora 
 

Zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 21.  
 

Tablica 21. Badania i pomiary po uko czeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wygl du zewn trznego 
nawierzchni, kraw ników, obrze y, cieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodno ci wygl du, 
prawid owo ci desenia, kolorów kostek, sp ka , plam, 

deformacji, wykrusze , spoin i szczelin 

2 Badanie po enia osi nawierzchni w planie 
Geodezyjne sprawdzenie po enia osi co 25 m i w 

punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesuni cia 
wg tab. 4 

3 Rz dne wysoko ciowe, równo  pod na i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko  

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg 
metod i dopuszczalnych warto ci podanych w tab. 4 

4 
Rozmieszczenie i szeroko  spoin i szczelin w 

nawierzchni, pomi dzy kraw nikami, 
obrze ami, ciekami oraz wype nienie spoin i 

Wg pkt 5 niniejszej specyfikacji 
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szczelin 

 
6.4.3 Kraw niki betonowe 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych do 
ustawienia kraw ników betonowych i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu zgodnie z 
wymaganiami pkt 2. Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze  nale y wykona  za pomoc  przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dok adno ci  do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi  z dok adno ci  do 1 mm przy u yciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my zgodnie z wymaganiami pkt 2. Sprawdzenie k tów 
prostych w naro ach elementów wykonuje si  przez przy enie k townika do badanego naro a i 
zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do 1 mm. 
Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych powinny 
obejmowa  wszystkie w ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów w pkt 
2. 
W ramach sprawdzenia koryta nale y sprawdzi  wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie 
wykopu. Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi ± 2 cm. Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z 
pkt 5. niniejszych ST. 
Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj : 

 Zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj  projektow . Profil 
pod ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . Dopuszczalne 
odchylenia mog  wynosi  + 1 cm na ka de 100 m awy. 

 Wymiary aw. 
Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m awy. 
Tolerancje wymiarów wynosz : 

 dla wysoko ci + 10% wysoko ci projektowanej, 
 dla szeroko ci + 10% szeroko ci projektowanej, 

 Równo  górnej powierzchni aw. 
 Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach, na ka de 
100 m awy, trzymetrowej aty. Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy on at  nie 
mo e przekracza  1 cm. 

 Zag szczenie aw. 
 Zag szczenie aw bada si  w dwóch przekrojach na ka de 100 m. awy ze wiru lub piasku nie 
mog  wykazywa ladu urz dzenia zag szczaj cego. awy z t ucznia, badane prób  wyj cia 
poszczególnych ziarn t ucznia, nie powinny pozwala  na wyj cie ziarna z awy. 

 Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza  + 2 cm na 
ka de 100 m wykonanej awy. 

Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza : 
 Dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi + 1 
cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika, 

 Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej, 
które wynosi + 1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika, 

 Równo  górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch punktach na 
ka de 100 m kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy górn  powierzchni  
kraw nika i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm, 

 Dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10 metrów. Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie 
na pe  g boko . 
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6.4.4 Obrze a betonowe 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrze y chodnikowych i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi do 
akceptacji. 
Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami pkt 2. Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze  nale y wykona  za pomoc  przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dok adno ci  do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi  z dok adno ci  do 1 mm przy u yciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my, zgodnie z wymaganiami pkt 2. Sprawdzenie k tów 
prostych w naro ach elementów wykonuje si  przez przy enie k townika do badanego naro a i 
zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do 1 mm. 
Badania pozosta ych materia ów powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone w normach 
podanych dla odpowiednich materia ów wymienionych w pkt 2 niniejszych ST. 
W czasie robót nale y sprawdza  wykonanie: 

 koryta pod podsypk  ( aw ) - zgodnie z wymaganiami pkt 5, 
 pod a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ( awy) z piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5., 
 ustawienia betonowego obrze a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5., przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
 linii  obrze a  w  planie,  które  mo e  wynosi  +  2  cm  na  ka de  100  m  d ugo ci  

obrze a, 
 niwelety górnej p aszczyzny obrze a, które mo e wynosi  ±1 cm na ka de 100 

m d ugo ci obrze a, 
 wype nienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa  

ca kowite wype nienie badanej spoiny na pe  g boko . 

7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w OST 00.00. 

Wszystkie koszty zwi zane z rozbiórk  i odtworzeniem nawierzchni drogowych nale y uj  w  
jednostkach obmiarowych 1 mb wodoci gu. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przej cia podano w OST 00.00. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. 
Gotowo  do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk adaj c Inspektorowi 
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj  powykonawcz  robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowi zuj cymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Roboty zwi zane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudów oraz ewentualnych aw pod kraw niki 
nale  do robót ulegaj cych zakryciu. Zasady ich przej cia s  okre lone w OST 00.00. 

9 PODSTAWA P ATNO CI 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w OST 00.00.  

 
Wszystkie roboty zwi zane z wykonaniem rozbiórki podbudów oraz nawierzchni dróg i chodników 
nale y uj  w kosztach jednostki obmiarowej 1 mb wodoci gu i obejmuj : 

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki w uzgodnieniu z Inspektorem, 
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 ci cie nawierzchni, roboty rozbiórkowe nawierzchni z podbudow , 
 przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u ycia, 
 za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki, 
 unieszkodliwianie materia u rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nie nadaj cego si  do 

ponownego wykorzystania, 
 transport i sk adowanie materia u przeznaczonego do ponownego wbudowania, 
 wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki, 

 
Cena wykonania podbudowy dla ka dego rodzaju nawierzchni rozliczana jest w 1 mb wodoci gu 
obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odk ad lub 

nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub pod a, 
 zag szczenie, 
 utrzymanie koryta lub pod a, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy materia u o grubo ci i 

jako ci okre lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 wyrównanie u onej warstwy do wymaganego profilu, 
 zag szczenie wyprofilowanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy, 
 oznakowanie robót, 
 sprawdzenie i ewentualn  napraw  pod a, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept , 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 roz enie mieszanki, 
 zag szczenie roz onej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
Cena wykonania (odtworzenia) warstwy wi cej oraz warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 
rozliczana jest w 1 mb wodoci gu obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materia ów, 
 wykonanie podbudowy, 
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem kraw dzi urz dze  obcych i kraw ników, 
 roz enie i zag szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 obci cie kraw dzi, ewentualne frezowanie i posmarowanie asfaltem, 
 odtworzenie kraw ników, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 na po czeniu starej i nowej nawierzchni zastosowanie pod warstw cieraln  geow ókniny. 

 
Cena wykonania (odtworzenia) nawierzchni betonowych rozliczana jest w 1 mb wodoci gu obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materia ów, 
 wykonanie podbudowy, 
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 wyprodukowanie mieszanki betonowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
 szalowanie i dylatacja, 
 roz enie i zag szczenie mieszanki betonowej, 
 rozszalowanie i piel gnacja, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena wykonania (odtworzenia) nawierzchni z kostki brukowej betonowej rozliczana jest w 1 mb 
wodoci gu obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materia ów, 
 wykonanie podbudowy, 
 enie kraw ników i/lub obrze y betonowych na podbudowie, 
 enie i ubicie kostki, 
 wype nienie spoin, 
 piel gnacj  nawierzchni, 
 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena wykonania (odtworzenia) nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego rozliczana jest w 1 
mb wodoci gu obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materia ów, 
 wykonanie podbudowy, 
 wykonanie nawierzchni, 
 piel gnacj  nawierzchni, 
 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10 PRZEPISY ZWI ZANE 
1) STWiORB   SpecyfkacjeTechniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2) PN-B32250   Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
3) PN-S-96013   Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 

badania 
4) PN-S-96023   Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia kamiennego 
5) PN-D-96002   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
6) PN-D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
7) PN-D-95917   Surowiec drzewny. Drewno iglaste 
8) PN-88/B-32250   Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
9) PN-B-23004   Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne.  
10)   Kruszywa z la wielkopiecowego kawa kowego 
11) PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwyk e 
12) PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
13) PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych 
14) PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
15)   wir i mieszanka 
16) PN-B-06714-42   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie cieralno ci w b bnie Los 

Angeles 
17) PN-B-06714-43   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci ziarn s abych 
18) PN-B-06714-40   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzyma ci na mia enie 
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19) PN-B-06714-39   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego 
20) PN-B-06714-37   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
21) PN-B-06714-28   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod  

bromow  
22) PN-B-06714-26   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci cz ci 

organicznych 
23) PN-B-06714-20   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod  

krystalizacji 
24) PN-B-06714-19   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod  

bezpo redni  
25) PN-B-06714-18   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci 
26) PN-B-06714-16   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziarn 
27) PN-B-06714-15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego 
28) PN-B-06714-13   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci py ów 

mineralnych 
29) PN-B-06714-12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  

obcych 
30) PN-B-06720   Pobieranie próbek materia ów kamiennych 
31) PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego 
32) PN-B-06711   Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
33) PN-B-06251   Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne 
34) PN-88/B-06250   Beton zwyk y 
35) PN-B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze 
36) PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
37) PN-B-04115   Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci kamienia na uderzenie 

(zwi ci) 
38) PN-B-04111   Materia y kamienne. Oznaczanie cieralno ci na tarczy Boehmego 
39) PN-B-04110   Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci na ciskanie 
40) PN-B-04102   Materia y kamienne. Oznaczanie mrozoodporno ci metod  

bezpo redni  
41) PN-B-04101   Materia y kamienne. Oznaczanie nasi kliwo ci wod  
42) PN-B-02356   Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów 

elementów budowlanych z betonu 
43) PN-P-01715   ókniny. Zestawienie wska ników technicznych i u ytkowych oraz 

metod bada  
44) PN-S-96014   Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego 

pod nawierzchni  ulepszon . Wymagania i badania 
45)  PN-B-01080   Kamie  dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie 
46) PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie  i transport 

Normy pomocnicze: 
47) BN-62/6716-04   Kamie  dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 
48) BN-74/6771-04   Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
49) BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
50) BN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni 

podatnych  pod a przez obci enie p yt  
51) BN-68/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego 
52) PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
53) PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty up ynnione AUN do nawierzchni drogowych 
54) PN-S-04001:1967   Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 
55) PN-S-96504:1961   Drogi samochodowe. Wype niacz kamienny do mas bitumicznych 
56) PN-B-02480              Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów 
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57) PN-B-04452             Grunty budowlane. Badania polowe 
58) PN-B-04481             Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
59) PN-B-04493             Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno ci biernej 
60) PN-B-06731             el wielkopiecowy kawa kowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 
 

oraz inne obowi zuj ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyj tym przez 
polskie prawodawstwo. 

 
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. IBDiM - 1997 
- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
- Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 

 
Normy pomocnicze: 
1)BN-77/8931-12         Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu 
2)BN-62/6716-04  Kamie  dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 
3)BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
4)BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
5)BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
6)BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
7)BN-64/8845-02  Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
8)BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. P yty chodnikowe 
9)BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego 
10) BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a 
11) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. IBDiM - 1997 
12) TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993 
13) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
14) Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
15) Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982  
16) Stabilizacja emulsjami asfaltowymi dróg gruntowych i lowych PRDiM K dzierzyn-Ko le 

04/1995 
oraz inne obowi zuj ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyj tym przez 
polskie prawodawstwo. 

 


