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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (IS) 
TOM 2, BRANŻA: MELIORACYJNA, INSTALACYJNA, SANITARNA  

 
dla  zad: 
 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości  Stare Siołkowice, 
ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

 

 
Zamawiający: 

 
Powiat Opolski 
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

ul. Książąt Opolskich 27 
45-005 Opole 
  
 

Zawartość teczki STWIORB: 

  

1. IS-00  Ogólna 

2. IS-01 Wycinka i zabeczenie zieleni  

3. IS-01.01 Roboty rozbiórkowe 

4. IS-02 Roboty ziemne 

5. IS-03 Sieć sanitarna – kanalizacja ciśnieniowa/remont-przełożenie odcinków rurociągu/ 

6. IS-04 Kanalizacja deszczowa  

7. IS-05 Drenaż francuski 

8. IS-06 Remont przepustu - rz Fiszerka  

9. IS-06 a Zbrojenie i Betonowanie 

10. IS-07 Umocnienia skarp i dna płytami ażurowymi          

11. IS-08 Roboty konserwacyjne cieków   

12. IS-09 Regulacja urządzeń podziemnych 

13. IS-10 Odwodnienie liniowe  

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

  

 

 

Wrocław,  lipiec 2017r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 STWIORB   IS-00  WYMAGANIA OGÓLNE 

 

GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 
 

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

 
 

 
 

45111000-8 

45111100-9 
45111200-0 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

Roboty w zakresie burzenia 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

 
 

 
 

45112000-5 

45112710-5 

Roboty w zakresie usuwania gleby 

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45200000-9 

 
 
 

         Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie: 
budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

 
 

 
45231000-5 

 

  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów     
komunikacyjnych  i linii energetycznych 

 

45232411-6 
 

Rurociągi wody ściekowej 
 

45232452-5 Roboty odwadniające 
 

 

  
45450000-6 

                    Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 

  

45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne 
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1    CZĘSC OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.  

 

dla  zad:  
 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, 
ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 2, Branża: Melioracyjna, Instalacyjna, Sanitarna  

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

     Specyfikacja Techniczna STWiORB   IS-00  „Wymagania Ogólne" zawiera informacje i wspólne wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z przebudową i rozbudową ulicy Klapacz w miejscowości Stare 
Siołkowice w zakresie budowy  i przebudowy  sieci  wodno- kanalizacyjnej/odwodnienia drogi.  
 
Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Umownych przy 
zlecaniu, zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu w/w Robót.  

 
1.2.1. lokalizacja inwestycji  

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych: 
Odcinek Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00,   
gmina Popielów, powiat oleśnicki, województwo opolskie.  

 
1.2.2 Zakres projektu w zakresie odwodnienia wraz z robotami towarzyszącymi, obejmuje: 

 

 Wycinka i karczowanie drzew i krzewów. 

 Odwodnienie drogi zostało zaprojektowane w oparciu o założone spadki poprzeczne i podłużne, za pomocą któ-
rych wody opadowe zebrane z powierzchni jezdni, chodników zostaną sprowadzone do rozmieszczonych wzdłuż 
krawędzi jezdni wpustów drogowych oraz odwodnień liniowych zlokalizowanych na zjazdach do poszczególnych 
posesji. Za pomocą wpustów drogowych i odwodnień liniowych wody opadowe zostaną przekierowane do projek-
towanej lub istniejącej kanalizacji deszczowej.  

 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji realizowane będzie poprzez projektowane 
wpusty deszczowe przykrawężnikowe (betonowe lub z tworzywa) o średnicy 450-500mm, wyposażone w osad-
nik, zwieńczone pokrywą (kratką) żeliwną, przystosowaną do nawierzchni drogowych o klasie D400. Następnie 
odprowadzenie wód będzie się odbywać przykanalikami z PCV-U, ze ścianką litą, SN8, o średnicy 160mm do 
sieci kanalizacji deszczowej.  

 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zjazdów do poszczególnych posesji będzie wykonywane po-
przez projektowane typowe odwodnienia liniowe zlokalizowane na granicy działki drogowej i następnie przykana-
likami z PCV-U, ze ścianką litą, SN8, o średnicy 110mm do sieci kanalizacji deszczowej.  

 Sieć kanalizacji deszczowej wykonana z rur z PCV-U ze ścianką litą, SN8, łączonych kielichowo na uszczelki. Na 
sieci zlokalizowane będą studzienki kanalizacyjne (betonowe DN1000 i tworzywowe DN400). Do studzienek zo-
staną podłączone m.in. rurociągi odprowadzającymi wody z wpustów deszczowych oraz odwodnień liniowych 
oraz drenażu. Studzienki zwieńczone pokrywami żeliwno-betonowymi, klasy D400 (w miejscach poza jezdnią 
można użyć klas mniejszych).  

 Projektowane odwodnienie drogi ul. Klapacz zakłada się poprzez system projektowanych kanalizacji deszczo-
wych. Trzy nowoprojektowane główne ciągi kanalizacji deszczowej będą odprowadzać swoje wody do istnieją-
cych cieków: Brynicy (koło mostu) i Fiszerki (koło przepustu) za pomocą wylotów kanalizacyjnych.  

 Do koryta rzeki Brynica zakłada się odprowadzenie wód opadowych z projektowanej kanalizacji KD-2, której 
łączna długość wynosi ok. 508 m. Główny ciąg wykonany będzie z rur o średnicy 500mm, do którego wpięte będą 
odprowadzenia z odwodnieni liniowych istniejących zjazdów do posesji, wpustów deszczowych projektowanej 
nawierzchni drogi i projektowanych drenaży.  

 Wylot z projektowanej sieci KD-2 odprowadzać będzie wody do koryta rzeki Brynicy. Wylot z zastosowaniem kla-
py zwrotnej, które będzie zapobiegać wlewaniu się wód Brynicy do sieci kanalizacyjnej przy wyższych wezbra-
niach. Wylot zakończony będzie przyczółkiem prefabrykowanym, żelbetowym. Lewy brzeg rzeki Brynicy w mie j-
scu wylotu zostanie umocniony płytami betonowymi-ażurowymi. Zasięg umocnienia obejmuje skarpę – wyprofilo-
waną w tym miejscu pod nachyleniem 1:1.5, zastabilizowaną palisadą w dnie.  

 Do rzeki Fiszerka zaprojektowano odprowadzenia z dwóch sieci kanalizacji deszczowej: KD-9 i KD-10.  

 Ujście kanalizacji deszczowej KD-9 do koryta rzeki Fiszerka zaprojektowano na brzegu lewy cieku, w km 2+983 
rzeki Fiszerka. zakończony przyczółkiem prefabrykowanym, żelbetowym. Kanalizacja zbierać będzie wody opa-
dowe od strony południowej cieku, po stronie wschodniej i zachodniej jezdni. W celu zabezpieczenia sieci desz-
czowej przed napływem wód z koryta proponuje się zastosowanie klapy zwrotnej, które pozwoli na swobodny od-
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pływ wód deszczowych wylotem kanalizacji, a w przypadku wysokich stanów wód zabezpieczy ją przed wypeł-
nianiem sieci wodami koryta.  

 Ujście kanalizacji deszczowej KD-10 do koryta rzeki Fiszerka zaprojektowano na brzegu prawym, w km 2+983 
rzeki Fiszerka, zakończony przyczółkiem prefabrykowanym, żelbetowym. Wylot zlokalizowany na prawym brzegu 
Fiszerki, odprowadzać będzie wody z północnej części, po obu stronach jezdni poprzez system rur kanalizacji 
deszczowej i rur drenarskich. Wylot sieci KD-10 znajduje się prawie całkowicie poniżej rzędnej wody Q50%. Tak 
niska rzędna wylotu wynika z konieczności zachowania spadku minimalnego projektowanego rurociągu na całej 
jego długości, oraz minimalnego przykrycia rurociągu. Oba te czynnik warunkują wylot projektowanej kanalizacji 
deszczowej, jako prawie całkowicie zatopiony przy wodach Q50%. Również w tym przypadku konieczne będzie 
zastosowanie klapy zwrotnej.  

 W miejscu wylotów wykonane zostanie umocnienie dna i brzegów, które zostaną wyprofilowane z nachyleniem 
1:1.5, stanowiąc część umocnienia wlotu do przepustu. Na końcu umocnienia płyty zostaną zastabilizowane pali-
sadą z palików Ø 6-8mm,l=0,8 m. 

 
ROWY MELIORACYJNE I PRZYDROŻNE  

 Istniejące rowy mają kształt przekroju trapezowego, o nieumocnionym dnie i skarpach, które obecnie porośnięte 
są trawą. Nachylenie skarp zbliżone jest do 1:1.5. Głębokość rowów waha się od 0,4m do 1,0m. 

 W ramach odwodnienia projektowanej nawierzchni ulicy Klapacz wykonane zostanie nowa kanalizacja deszczo-
wa wraz z podłączonymi do niej projektowanymi odwodnieniami liniowymi w miejscach zjazdów do posesji, pro-
jektowanym systemem drenarskim oraz wpustami ulicznymi.  

 Na odcinkach gdzie istniejące rowy otwarte zostaną zasypane zaprojektowano drenaż francuski, który zostanie 
podłączony do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. 

 Projekt zakłada budowę kanalizacji deszczowej, które miałaby odbierać wodę z całej powierzchni jezdni, wraz z 
systemem drenarskim i odwodnieniem liniowym do niej podłączonym.  

 Przebudowa istniejących przepustów pod zjazdami to głównie rury betonowe o średnicy 300 mm lub 400 mm, 
często bez przyczółków wlotowych i wylotowych czy umocnieniem dna w tych miejscach. 

 

Projekt rozbudowy drogi zakłada przebudowę  istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i przewiduje: 

 Przebudowa kolidującej sieci kanalizacji sanitarnej : 

 Przełożenie istniejącej sieci KS Ø160 na długości 12,05 m - Km projektowanej drogi 0+022-0+034  

 Przełożenie istniejącej sieci KS Ø125 na długości 8,38 m - Km projektowanej drogi 0+122-0+130  

 Przełożenie istniejącej sieci KS Ø125 na długości 12,18 m - Km projektowanej drogi 0+221-0+233  

 Przełożenie istniejącej sieci KS Ø75 na długości 12,53 m - Km projektowanej drogi 0+385-0+396  

 Przełożenie istniejącej sieci KS Ø75 na długości 11,03 m - Km projektowanej drogi 0+533-0+544. 

 Przebudowana kanalizacja sanitarna zostanie wykonana z rur PEHD, SDR 17, zgrzewanych doczołowo lub łą-

czonych za pomocą muf elektrooporowych. Na przebudowywanym odcinku zostaną wstawione odpowiednie 

kształtki łukowe oraz odcinki rur o odpowiednich średnicach. Rurociąg zostanie posadowiony na podsypce pia-

skowej oraz obsypany  dookoła piaskiem z odpowiednim zagęszczeniem. 

 Zabezpieczenie istniejącej rurociągu KS Ø160 rurą osłonową, dwudzielną, PEHD na długości 11,6 m, Km projek-
towanej drogi 1+301-1+313  

 Odcinkowe umocnienie dna i skarp rowu płytami ażurowymi. 

 Remont w zakresie istniejących studni. 

       

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB   IS-00  „Wymagania ogólne" obejmują wymagania wspólne dla Robót - wg CPV 
Grupa robót budowlanych 45.10.00.00-8 i Grupa robót budowlanych 45.20.00.00-9 - objętych niżej wymienionymi Specyfi-
kacjami Technicznymi STWiORB   : 

1. IS-00  Ogólna 
2. IS-01 Wycinka i zabezpieczenie zieleni 
3. IS01.01 Roboty rozbiórkowe 
4. IS-02 Roboty ziemne 
5. IS-03 Sieć sanitarna – kanalizacja ciśnieniowa/remont-przełożenie odcinków rurociągu/ 
6. IS-04 Kanalizacja deszczowa  
7. IS-05 Drenaż francuski 
8. IS-06 Remont przepustu – rz. Fiszerka  
9. IS-06 a Zbrojenie i Betonowanie 
10. IS-07 Umocnienia skarp i dna płytami ażurowymi          
11. IS-08 Roboty konserwacyjne cieków   
12. IS-09 Regulacja urządzeń podziemnych 
13. IS-10 Odwodnienie liniowe  
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Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z ustawą Prawo Budowlane obowiązującymi regula-
cjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. Specyfikacja Techniczna 
uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do Robót oraz aktualne Prawo Budowlane. 
 
 W przypadku zmian, aktualizacji norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  uaktual-
nień we własnym zakresie.    

  

1.3    Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych i prac towarzyszących 

1.3.1 Roboty tymczasowe 

Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych zamówieniem. Roboty tymczasowe 
nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Wykonawca będzie zobowiązany 
do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbęd-
nych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Koszty związane z organizacją terenu budowy należą w całości do Wykonawcy.  
 

Organizacja Zaplecza i Terenu Budowy 

Organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca we własnym zakresie zapewni zagospoda-
rowanie zaplecza budowy w tym składowania materiału i sprzętu. 

1.3.2 Prace towarzyszące 

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych. Do 
prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi: 

 obsługę geodezyjną, 

 nadzory właścicieli uzbrojenia terenu, 

 ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, 

 kontrolę powykonawczą, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

 nadzór konserwatorski. 

Geodezyjna obsługa inwestycji 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu Robót.  
Geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje : 
 tyczenie, 
 inwentaryzację powykonawczą. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie nowych sieci  oraz nowego przepustu  i wy-
znaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.   
Następstwa  jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   przez   Wykonawcę   w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca za-
trudni w razie potrzeby uprawnionego geodetę, który będzie m.in. na bieżąco obsługiwał roboty, wykonywał roboty 
pomiarowe oraz opracuje dokumentacje powykonawczą. Koszty związane z pracą geodety ponosi Wykonawca. Stabi-
lizacja punktów odwzorowania sieci założonej przez geodetę, będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, a w przypadku 
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, rów-
nież w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 
potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
 

Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 

 Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysoko-
ściowych, 

 Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 Stabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób uła-
twiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 Zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót w razie wystąpienia,. 

 Wykonanie pomiarów kontrolnych i pomiarów powykonawczych,  

 Obliczenie stopnia zawansowania robót i częściowego zawansowania robót wg zaleceń  Inspektora Nadzoru, 

 Odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 

 Przygotowanie protokołów odbioru. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
robót (lub) reperów roboczych. Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie szkiców geodezyjnych wykonanych 
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przez zatrudnionego geodetę oraz szkiców geodezyjnych wykonanych przez geodetę Użytkownika oraz wyjaśnienie 
wszelkich rozbieżności.  

Tyczenie 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Wykonawca powinien prze-
prowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny 
być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy 
rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to 
powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWIORB   IS-00  - Wymagania ogólne 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 
pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 
ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe występujące na terenie budowy zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

Inwentaryzacja powykonawcza 

Wykonawca ma obowiązek wykonania: 
 geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót 

 sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych w tym mapy powykonawczej 
oraz mapy branżowej). 

Prace powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami 

1.4. Organizacja robót budowlanych 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zakresu robót objętego Umową zgodnie z Ustawą Prawo bu-
dowlane, obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami Umowy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
prowadzenia robót oraz za ich zgodność z umową, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specy-
fikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zaleceniami wg uzgodnień oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Harmonogram Robót i 
Projekt Organizacji Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny być wykonywane roboty budowlane. 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Umownych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację głównych tras oraz współrzęd-
nych, które określone są w dokumentacji projektowej , przekaże Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Projektu Budow-
lanego i Projektu Wykonawczego. 
 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wszystkie czynności geodezyjne należą do obowiązków Wykonawcy, a koszty z tym związane nie podlegają odrębnej 
zapłacie i uznaje się, że są uwzględnione w Cenie Umownej. 

1.4.2. Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowią : 
1.  Projekt Budowlany  
2.  Przedmiar Robót 
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podręczniki, instrukcje oraz 
projekty części Robót i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Umową do sporządzenia i dostarczenia 
przez Wykonawcę. 

 

1.4.3      Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót 

 Przed rozpoczęciem Robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony, (w tym właścicieli nieruchomości, na których będzie prowadził roboty) o terminie 
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rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca winien spełnić warunki określone przez 
właścicieli i władających terenem.  

 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez zainteresowane jed-
nostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone będą prace sieciowe. 
Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na realizacją zadania przez Przedstawicieli poszczególnych instytucji, jeśli 
takie opłaty będą naliczone. Kaucje związane z prowadzeniem prac pod nadzorem archeologicznym również uwzględ-
nione są w cenie umownej. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie podlegają odrębnej zapła-
cie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobo-
wiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 

 projekt organizacji robót, 
 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywa-
nych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludz-
kie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robót. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
 projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 

Opracowany przez Wykonawcę szczegółowy harmonogram robót i finansowania (w formacie do uzgodnienia z Zama-
wiającym po podpisaniu Umowy) musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń 
zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w Umowie. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
Umownych. Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji 
robót. 

Opracowany przez Wykonawcę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawierać następujące informacje : 
 stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
 stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
 plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
 plan działania w związku z organizacją ruchu, 
 działania przeciwpożarowe, 
 działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
 zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
 działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi, inne 

działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 
 

Uwaga: 

 Wykonawca  po przejęcia terenu budowy odpowiada przed Właścicielami nieruchomości, których teren prze-
kazany został pod budowę i przed Zamawiającym, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków od właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

 Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego i zobowią-
zany jest uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym prowadzone były 
roboty budowlano-montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do odtworzenia terenu. 

 Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań związanych z organiza-
cją prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone w Cenę Umowną 

1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umownych. W przy-
padku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostar-
czone materiały mają być zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową. 
Dane określone w STWIORB   i w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopusz-
czalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone Materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub Dokumentacją Pro-
jektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Robo-
ty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.5. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspek-
torem Nadzoru. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje – w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru – tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie 
podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 
Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest wliczony w Cenę Umowną. 

1.5.6. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Sprzęt używany do Robót od daty 
Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Robo-
ty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane roboty były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie za-
niedba utrzymanie Robót, to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać Roboty. 

 
1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

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

1.5.8. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, odbiorze i prze-
kazaniu do eksploatacji Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział tych przedsta-
wicieli w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca jest zobowiązany załatwić własnym staraniem, 
a koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i są ujęte w Cenie Umownej. 

Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez Ustawę Prawo Budowlane, a w szczególności: 
1. Przepisy techniczno – budowlane wg Art. 7 
2. Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie wg Art.10 
3. Próby i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych, protokołów odbioru robót zanikających lub podlegających 

zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej wg Art. 22 

4. Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy wg Art.57.  

1.5.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz/lub pry-
watnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak ruro-
ciągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji dostar-
czonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabez-
pieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w Cenę Umowną 
włączone są wszelkie opłaty za nadzór właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowa-
dzenia Robót. 

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzo-
ru i zainteresowanych właścicieli oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać, również finansowo za wszelkie spowodowane przez jego dzia-
łania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. Po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pier-
wotnego a w pasie drogowym należy odbudować nawierzchnię drogi. Ponadto należy odbudować elementy zagospo-
darowania terenu uszkodzone w czasie prowadzenia Robót nie podlegające przebudowie. Jeżeli w związku z zanie-
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dbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszko-
dzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszko-
dzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszko-
dzenia. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca powiadomi Inspek-
tora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

1.5.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środo-
wiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 kontrolować zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów oraz wycinkę krzewów w obrębie  prowadzonych 

Robót i terenów przyległych, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, składowisk, dróg dojazdowych. 

 stosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, prze-
kroczenia dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. 

Opłaty za wyżej wymienione działania będą wliczone w ceny jednostkowe Umowy. Praca Sprzętu używanego podczas 
realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń środowiska naturalnego poza Terenem Budowy. 
Opłaty, kaucje i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich prze-
pisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 

1.5.11.    Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 

Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów zostaną ujęte przez Wykonawcę w cenie 
jednostkowej. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynika-
jące z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

1. Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem elementów stalowych, elemen-
tów żeliwnych, materiałów kamiennych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) 
oraz grunt z robót ziemnych. 

2. Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do Rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz.1206), ogłoszonym na podstawie 
itp.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62 poz.628) i podda odzyskowi oraz wy-
wiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów. 

3. Zdemontowane, oczyszczone i pocięte na odcinki nie dłuższe niż 6 m wszystkie elementy stalowe stanowiące 
złom nieużytkowy Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Inwestora. 

4. Materiały z odzysku, nadające się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane na niniejszej budowie (między 
innymi włazy żeliwne, pokrywy, zasuwy). Wykonawca oczyści z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp. I 
przewiezie w miejsce wskazane przez Inwestora. 

5. Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich nadmiar) Wyko-
nawca jest obowiązany usunąć z Terenu Budowy. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie składowisko odpa-
dów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie Wykonawcy leży zawarcie umów w zakresie składowania, 
przerobu lub utylizacji tych materiałów. 

6. Materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych, nadające się do powtórnego wykorzystania jak płytki chodnikowe, 
krawężniki powinny być zdawane w miejsca wskazane przez użytkowników tych dróg- obejmuje odrębne opraco-
wanie  tj. Branża drogowa.  

1. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie nie podlegają odrębnej za-
płacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

2. Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą do dokumentów 
odbioru częściowego. 

3. Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na składowiska, które mają odpowiednie 
pozwolenia na tego rodzaju działalność, wydane przez Wojewodę lub Prezydenta Miasta. 

4. Drewno pozyskane z usunięcia drzew i krzewów przedstawiające wartość opałową przewiezienie w miejsce 
wskazane przez Inwestora, a pozostałe  odpady do utylizacji za wniesieniem opłaty. 
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1.5.12. Zabezpieczenie i wycinka zieleni. 

Zabezpieczenia roślin przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem w czasie trwania robót należy do robót przygotowaw-
czych. Zabezpieczenie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją STWiORB    IS-01 Wycinki i zabezpieczenie drzew.  

1.5.13. Warunki bezpieczeństwa pracy 

1.5.13.1. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składo-
wane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Ro-
bót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.13.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się uży-
cia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył Materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacją, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.13.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy .   
W szczególności: 

a) Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i zapewnić właściwe 
warunki pracy i warunki sanitarne. 

b) Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające i sprzęt dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa publicznego i osób zatrudnionych na budowie. 

c) Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na 
Terenie Budowy. 

d) Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji, powinni legitymo-
wać się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji. 

e) Pracownicy powinni być przez pracodawcę wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony in-
dywidualnej i stosować je podczas wykonywania pracy. 

Przy robotach ziemnych i rozbiórkowo-montażowych należy, z uwagi na specyfikę robót zwrócić uwagę m in. na : 

f) właściwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza budowy - 
Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych ( Dz. U nr47 , poz. 401) 

g) zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych 
i) wytypowanie bezpiecznego miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie z wymogami 

producentów, w sposób nie zagrażający pracownikom i mieszkańcom okolicznych posesji 
j)   oświetlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i dojść zgodnie z obowiązującymi normami 
k)  stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego,  pomocniczego i urządzeń 

wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporządzenia l)   prawidłowe zabezpieczenie wykopów o  ścianach pio-
nowych zgodnie z projektem konstrukcyjnym m) zapewnienie bezpiecznego zejścia do wykopów 

n)  zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed dostępem osób 
niezatrudnionych  

o)  zachowanie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót betonowych 
p)  prowadzenie prac montażowych konstrukcji z elementów prefabrykowanych zgodnie z projektem konstruk-

cyjnym. i obowiązującymi przepisami q) właściwe oznakowanie miejsc pracy ( głębokie wykopy) -  Rozpo-
rządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz. U. Nr 129, poz. 844)dział II - 
rozdział 1, art. 6 

 r)  zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrożeń dla zdrowia i życia, oraz za-
pewnienie środków pierwszej pomocy w pobliżu miejsc pracy dział IV - rozdział 1 w/w rozporządzenia 

 s)  zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu - dział IV -rozdział 
5 w/w rozporządzenia 
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 t)   Z uwagi na brak możliwości całkowitego wygrodzenia Terenu Budowy   należy zastosować dodatkowe  za-
bezpieczenia głębokich wykopów przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic informacyjnych o głębo-
kich wykopach . 

 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed rozpoczęciem robót 
sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Szczegółowy zakres i formę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi należy sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie infor-
macji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) . 

Jeżeli na tym samym Terenie Budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców, to winien być ustanowiony 
koordynator ds. BHP. Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o 
ryzyku tym poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia bezpieczeń-
stwa pracy na budowie. Przy organizowaniu pracy należy uwzględniać wymagania, jakie winny być spełnione przy 
zatrudnianiu młodocianych. Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transpor-
towych [9]. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem powyższych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Umownej. 

 
1.5.13.4. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie Materiałów i wyposa-
żenia na i z terenu Robót. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez wła-
ściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonaw-
cy. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

1.5.13.5. Zaplecze dla potrzeb Inspektora Nadzoru / Zamawiającego 

Nie przewiduje się organizacji zaplecza dla potrzeb Inspektora Nadzoru / Zamawiającego.  Wykonawca każdorazowo 
zapewni Inspektorowi Nadzoru wstęp na teren budowy. 
 

1.5.16.    Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy i Robót oraz ponoszenia 
kosztów organizacyjnych i eksploatacyjnych, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końco-
wego Robót, a w szczególności: 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy przez cały okres realizacji 

Umowy, od daty rozpoczęcia do czasu ukończenia i rozliczenia ostatecznego. Wykonawca jest zobowiązany do utrzy-

mania stałego dostępu (przejazdu) do wszystkich posesji i obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie Terenu Budowy 

przez cały okres trwania robót na własny koszt. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu ruchu 

zastępczego (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze 

zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 

3. W Harmonogramie Robót należy uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 

zabezpieczenia. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. W przypadku wystąpienia kolizji drogi tymczasowej niezbędnej dla ruchu zastępczego z istnie-

jącym drzewostanem Wykonawca ponosi koszty przygotowania formalnego i technicznego (opłaty administracyjne, 

wycięcie, przygotowanie i wywóz). Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie for-

malności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu  

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem i na własny koszt. Przed przystąpieniem do Robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Harmonogram Robót. Dodatkowo w związku ze zmia-

ną organizacji ruchu Wykonawca uwzględni zmiany i poniesie koszty, które wystąpią w organizacji ruchu oraz poniesie 

wszystkie inne konsekwencje występujące w trakcie realizacji organizacji ruchu zastępczego. 

5. Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe urządzenia zabez-

pieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie, stałe - 

całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające 

powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem. Przyjmuje się, że koszty związane z or-
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ganizacją i utrzymaniem w/w urządzeń zabezpieczających ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy ( ze szczególnym uwzględnieniem prac przy zbliżeniach i skrzy-

żowaniach z instalacjami gazowymi i elektrycznymi) i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nie-

naruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnio-

nych 

7. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu budowy przed 

uszkodzeniem, spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców lub dostawców. Wykonawca sto-

sować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i urządzeń na i z terenu 

Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każ-

dym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. 

7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie, przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 

Umowną; 

8. W Cenę Umowną włączony winien być też koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza budowy, drogi 

montażowe (tymczasowe) na terenie i zapleczu budowy, koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów niezbędnych dla zaplecza i Terenu Budowy; w Cenę Umowną winny być włączone również wszel-

kie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz 

koszty ewentualnej likwidacji tych przyłączy po ukończeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediów należy 

do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny, w tym finansowo, za uzyskanie warunków technicznych, 

dokonanie przyłączeń, przeprowadzenie ewentualnych niezbędnych prac projektowych i otrzymanie niezbędnych po-

zwoleń i zezwoleń. 

 Wykonawca w ramach Umowy, po zakończeniu Robót, ma w obowiązku Teren Budowy i doprowadzić  do stanu pier-

wotnego. 

1.5.16.1. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Ogólne wymagania dotyczące Zaplecza Budowy ujęto w opisie robót tymczasowych w punkcie 1.3.1. niniejszej 
STWiORB   IS-00 . 

Dla realizacji inwestycji niezbędne będzie zaplecze budowy dla wykonawcy robót. Teren zaplecza zostanie wy-
znaczony przed rozpoczęciem inwestycji. Wykonawca ustali miejsce wraz z Inwestorem, na koszt Wykonawcy. 
Jako Zaplecze budowy przewiduje się ustawienie baraku socjalnego na wskazanym terenie. Na Terenie Budowy skła-
dowiska materiałów i wyrobów budowlanych, powinny być właściwie usytuowane w stosunku do innych elementów 
zagospodarowania terenu budowy oraz przebiegających linii energetycznych. Miejsca składowania powinny być za-
twierdzone przez Inspektora. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób pobierania 
materiałów powinien być zgodny z przepisami i odpowiednimi STWIORB  .  

1.5.16.2. Warunki dotyczące Organizacji Ruchu 

Organizację Ruchu na terenie budowy prowadzić zgodnie z dokumentacją. 

1.5.16.3. Ogrodzenia 

Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy ogrodzić balustradami o wys. 1,1 m w odległości min. 1,0 m od krawędzi 
wykopu i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzyć w światła ostrzegawcze. 
 

1.5.17.   Odprowadzenie wód z pompowania wykopów 

W przypadku wystąpienia wody gruntowej wodę z odwadniania wykopu należy odprowadzić do pobliskiej kanalizacji 
metodą uzgodnioną z Inspektorem Nadzoru, na koszt i staraniem Wykonawcy. 

1.6    Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) przedmiot Zamówienia obejmuje roboty budowlane posiadające następujące kody i nazwy:  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  i linii energetycznych 

452324116 Rurociągi wody ściekowej 
45232452-5 Roboty odwadniające 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 

1.7    Określenia podstawowe. Definicje pojęć i określeń 

 

 Użyte w Specyfikacjach Technicznych , wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

 
Wspólny Słownik Zamówień -  system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby za-

mówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przed-
miotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.                                                
Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 

r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Zarządzającym realizacją umowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 

dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym  udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach).  

Inspektor Nadzoru - imiennie wyznaczona przez Zamawiającego osoba lub instytucja reprezentująca go i posiadająca 

pełnomocnictwo Zamawiającego do decydowania w zasadniczych kwestiach dotyczących prowadzenia Umowy oraz 
odpowiedzialną za bezpośrednie monitorowanie realizacji Robót. 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane i do których mają być dostarczone Urządzenia 

i Materiały wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania 

w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadze-

nie budowy 

Dziennik Budowy - wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, opatrzony pieczęcią Zama-

wiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służącymi do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

Dokumenty budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 

odbiorów częściowych i ostatecznych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książka obmiarów. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbędne do przeprowadzenia 

wymaganych badań i prób związanych z realizacją Umowy oraz oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Wyroby budowlane (Materiały) - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) 

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 

czasie realizacji zadania budowlanego . 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 

Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyrobu i stwierdzający jego przydat-

ność do stosowania w budownictwie dla określonych warunków. Aprobata techniczna jest wydawana przez jednostkę 
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autoryzowaną do wydawania takich aprobat. Lista autoryzowanych instytucji jest zamieszczona w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek administracyjnych upoważ-
nionych do ich wydania (Dziennik Ustaw nr 249 z 2004r, pozycja 2497) 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzający, że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
właściwymi przepisami prawnymi. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane) certyfikat 
potwierdza zgodność wyrobu z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), że wydano apro-
batę techniczną. 

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z 
właściwymi przepisami prawnymi. 

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 

pisemnej 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem Robót. 

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania Robót według technologicznej kolejności ich wykonania, 

ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z podaniem ilości Robót w ustalonych jednost-
kach przedmiarowych. 

Wyceniony Przedmiar Robót - Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego Oferty. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci 

uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzający do określenia przy-

datności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w 
terenie  laboratorium. 

Przedstawiciel Użytkownika - osoba uczestnicząca w procesie inwestycyjnym, reprezentująca przyszłego Użytkowni-

ka. 

Skróty używane w niniejszej STWiORB   należy rozumieć następująco: 

 STWiORB  -  Specyfikacja Techniczna Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych  

 DP - Dokumentacja Projektowa  

 PB - projekt budowlany  

 PW - projekt wykonawczy 

 PN - Polska Norma 

 PN - EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich 

 BN - Branżowa Norma 

 Dz. U. - Dziennik Ustaw 

 DTR - Dokumentacja Techniczno – Ruchowa 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Wymagania formalne 

Wszystkie Wyroby stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 

 Odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 
w szczególności Ustawą o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r -Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881, 

 Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu . 
Inspektor Nadzoru zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania sformułowane w 
Umowie, dokumentacji projektowej i w SSTWiORB  , a także w normach i wytycznych. Deklarowanie zgodności wyro-
bów budowlanych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz.2041).  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. Wszystkie nazwy 
firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny być uznawane jako służące określeniu projektowanych 
parametrów wyrobów budowlanych i urządzeń. W każdym przypadku mogą być stosowane inne równoważne wyroby i 
urządzenia innych firm o nie gorszych parametrach. 

2.2 Źródła uzyskania wyrobów budowlanych 

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów budowlanych  (materiałów) prze-
znaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych Wyrobów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwier-
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dzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczo-
nego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu Robót. 

2.3 Pozyskiwanie wyrobów budowlanych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskiwanie Wyrobów budowla-
nych np. piasku , żwiru z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowa-
ną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowie-
dzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z do-
starczeniem Materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie Robót. 

Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wska-
zanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub 
wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bę-
dzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. 

Eksploatacja źródeł Materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym ob-
szarze. 

2.3.1    Transport, rozładunek i warunki dostawy 

 Wyroby budowlane ładowane są w fabrykach na środki transportu przez doświadczonych pracowników przy za-
stosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoźnika. Przewoźnik bierze odpowiedzialność za dostarczenie 
ładunku w stanie nieuszkodzonym. 

 Jednakże, zaraz po dotarciu przesyłki na Teren Budowy lub inne miejsce przeznaczenia należy skontrolować jej 
stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszą być odnotowane w dokumentach przewozowych, o 
czym bezzwłocznie powiadamia się dostawcę. Uszkodzenia powstałe w czasie transportu należy zgłaszać bez-
zwłocznie przewoźnikowi na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozo-
wych są niezbędne do przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny 
być oznaczone i składowane, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy, w oddzielnym miejscu. 

 Sposób rozładunku zależy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialność. Należy przy 
tym przestrzegać zaleceń producenta w tym zakresie. Przed rozpoczęciem rozładunku należy sprawdzić, czy na 
miejscu znajduje się wystarczająca ilość osób oraz czy ich zadania zostały właściwie określone. Należy też 
sprawdzić, czy sprzęt mechaniczny ma wystarczający udźwig oraz czy spełnione są wymagania odpowiednich 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 

2.4 Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będzie miał zapewnioną współpracę i 
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

2.5 Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na wła-
sne ryzyko, licząc się z niezapłaceniem za ich wykonanie. 

2.6 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kon-
troli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania Materiałów będą 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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2.7 Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 

Jeśli ST lub Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzo-
nych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpo-
wiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach Sprzęt powinien być uzgodniony i zaak-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgod-
nie z zasadami ustalonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzia-
nym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w do-
brym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli ST lub Dokumentacja Projektowa przewidują możli-
wość wariantowego użycia Sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem Sprzętu.  

Wybrany Sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4 . WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Wyrobów budowlanych (Materiałów). Liczba środków trans-
portu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wska-
zaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i in-
nych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nad-
zoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5 .   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.    Ogólne zasady wykonywania Robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Projektem Organi-
zacji Robót, Poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu Robót tzn. dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgod-
nie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia Wyrobów budowlanych ( Materiałów) i/lub 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji 
Robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
5.2.       Dodatkowe wytyczne wykonania Robót 

W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz au-
torskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na 
koszt Wykonawcy. Rozpoczęcie robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić wszystkim zainteresowanym stronom zgod-
nie z warunkami Pozwolenia na budowę. Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnie-
niach. W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 
 
5.3.  Znaki drogowe pionowe   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania odcinka drogi, na którym będą prowa-
dzone roboty zgodne z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym". Zgodnie z projektem organi-
zacji ruchu wymagane będą: znaki i tablice drogowe wykonane na podkładzie z blachy aluminiowej, wyposażonej w 
element usztywniający, lica znaków wykonane z folii odblaskowej I generacji - symbole znaków typowych nanoszone 
techniką sitodruku. 
Powyższe znaki muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 
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Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej specyfikacji. Wymiary znaków 
drogowych (grupa wielkości znaków) średnie według „Instrukcji o znakach drogowych pionowych" - Monitor Polski - nr 
16 poz. 120 z 9 marca 1994 rok. Liternictwo, symbole i kolorystyka muszą być zgodne z powyższą instrukcją. 

Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w normalnych warunkach 
przez cały okres użytkowania znaku. 
Wykonanie elementów konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych - zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Ele-
mentów Drogowych" karta 03.67. 
Konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych mają zastosowanie w I i II strefie wiatrowej. Powyższe konstrukcje 
wykonać z elementów rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawów stosować elektrody EB-146, zachowując wa-
runek grubości spoin < 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 
wsporczych znaków i tablic drogowych wykonać zgodnie z wymaganiami normowymi. 
 

Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znaków drogowych z betonu klasy B15 - wymiary fundamentów we-
dług KPED - karty 03.67. Zwrócić uwagę na odpowiednie zagęszczenie betonu w fundamencie i na wymaganą głębo-
kość posadowienia. 
Wszystkie znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi 
warunkami technicznymi zawartymi w załącznikach nr 1 -4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
(Dz. U. Załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstruk-
cja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z: 

a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub dostawcy, 
b) datą produkcji, 
c) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 
d) datą ustawienia znaku. 

Znaki w terenie należy ustawić zgodnie z dokumentacją  techniczną.  
Montaż fundamentu prefabrykowanego 
Prefabrykowany fundament ułożyć na wyrównanym i zagęszczonym podłożu wykopu, a przestrzenie pomiędzy ścia-
nami prefabrykatu i wykopu wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i zagęścić ubijakiem. 

Wykonanie konstrukcji wsporczych 
Konstrukcje wsporcze wykonać zgodnie z zaleceniami producenta i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się 
następujące tolerancje : 

a) odchyłka od pionu nie więcej niż 1% miary kątowej, 
b) odchyłka wysokości zamocowania znaku nie więcej niż 2 cm, 
c) odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni lub utwardzonego pobocza nie więcej niż 5 cm, 

Montaż znaków 
Znak drogowy winien znajdować się na wysokości 2,0 m. Odległość tarczy znaku liczona w poziomie od krawędzi 
nawierzchni pobocza lub opaski winna wynosić 0,5 m. 
Nie dopuszcza się lokalizowania śrub mocujących na odblaskowej tarczy znaku. 

6 . KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Program Zapewnienia Jakości /PZJ/ 

Wykonawca nie jest zobowiązany do opracowania Programu Zapewnienia Jakości. 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych Materiałów. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań wyrobów budowlanych ( Materiałów) oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwier-
dzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB    i Dokumentacji Projektowej. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWIORB   , normach i wytycznych oraz warun-
kach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzo-
ru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. Wszystkie koszty zwią-
zane z organizowaniem i prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 

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

 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z wła-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obe j-
mują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i term i-
nie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akcepta-
cji Inspektora Nadzoru. 

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał 
zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami SSTWiORB  ,  na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wyko-
nawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt 
Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z ST i Dokumentacją Projekto-
wą. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.6 Ocena jakości wyrobów i urządzeń .Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi okre-
ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SSTWiORB  . 

 posiadają Atest PZH dla materiałów i armatury mającej stały kontakt z woda pitną 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB  , każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r O systemie oceny zgodności ( Dz. U. z 2002r nr 166 poz. 1360 + późniejsze 
zmiany) 

 Ustawa z dnia O ogólnym bezpieczeństwie produktów ( Dz. U. z 2003  nr 229 poz. 2275 + 
 zmiana Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wy-
magań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu zna-
kowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
administracyjnych upoważnionych do ich wydawania ( Dz. U. z 2004r Nr 249 poz. 2497). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2004r w sprawie europejskich aprobat technicznych 
oraz polskich jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydania ( Dz. U. z 2004r Nr 237 poz. 2375). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7 Dokumenty budowy  

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41). oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające-
go dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.       Nr 108 poz. 953) obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca Okresu Gwarancyjne-
go. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierow-
niku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bez-
pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu. Z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
1) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
2) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
3) datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru Harmonogramu Robót, 
4) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

5) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
6) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
7) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
8) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Ro-

bót, 
9) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
10) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaga-

niom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
11) warunki geotechniczne (geologiczne i wodne) występujące podczas prowadzenia Robót, 
12) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
13) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
14) dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z   podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
15) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
16) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności Materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
a) decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z projektem budowlanym, projekt wykonawczy 
b) Protokoły przekazania Terenu Budowy 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru Robót, 
e) korespondencję na budowie. 
f) protokoły prób, badań laboratoryjnych, 
g) dokumenty dopuszczające do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane i urządzenia, 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA ŚWIADECTWA CZĘŚCIOWEGO WYKONANIA ROBÓT 
7.1    Ogólne zasady 

Wykonawca określa faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z SSTWiORB   IS i Dokumentacją Projektową, w 
świadectwie częściowego wykonania robót. Wykonawca wraz z opracowaniem świadectwa częściowego wykonania 
robot, przygotowuje szczegółowe wyliczenie wykonanych robót wg  instrukcji Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady rozliczenia robót. 

Zasady rozliczenia robot Zamawiający określa w warunkach umownych. 
Niezbędne do wykonania wyliczenia ilości robót pomiary będą przeprowadzone przez Wykonawcę. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8 ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Procedura Przejęcia Robót 

Procedura przejęcia Robót odbędzie się zgodnie z zapisami Warunków Umowy. 
8.2 Próby 

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacjach Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robót Budowlanych i w odpowiednich normach PN (PN - EN) oraz w stosownych aprobatach tech-
nicznych. 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 7 dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do prze-
prowadzenia każdej z Prób, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru poświadczone wyniki tych Prób. 

8.3 Odbiory 

W zależności od ustaleń odpowiednich SSTWiORB   IS , Roboty podlegają następującym odbiorom dokonywanym 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego: 

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

 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych przyszłego Użytkownika oraz wszystkich 
właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym odcinku odbiorowym. Wykonawca zapewni 
własnym kosztem i staraniem wykonanie badań zagęszczenia gruntu przez uprawnione jednostki. Wykonawca przeka-
że Zamawiającemu protokół zdawczo-odbiorczy nr 2 sporządzony przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław, w 
przypadku prowadzenie robót w pasie drogowym. W pozostałych przypadkach wyniki badań zagęszczenia gruntu 
zostaną ujęte w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym na okoliczność przekazania terenu władającemu. 

8.3.1     Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamownia ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale 
Zamawiającego. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość 
i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyn i-
ków badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SSTWiORB   IS, Dokumentacją 
Projektową i uprzednimi ustaleniami. 
  

8.3.2 Odbiór Końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego 
Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, jeśli będą 
wymagane i oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z SSTWiORB   IS i Dokumentacją Projektową. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej w SSTWiORB   IS i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
   

8.3.3 Dokumenty do Odbioru Końcowego Robót 
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„Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego Robót sporzą-
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty odbiorowe: 
a) Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi i zaakceptowanymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru zmia-

nami nieistotnymi oraz zamiennymi i dodatkowymi, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. (zmiany 
należy nanieść na czerwono na czarnobiałej kserokopii projektu budowlanego i projektu wykonawczego) 

b) Dziennik(-i) Budowy. 
c) Dokumenty poświadczających dopuszczenie użytych materiałów do stosowania w budownictwie (deklaracje zgod-

ności, atesty higieniczne), decyzje zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu na 
włączenie sieci wodociągowej do eksploatacji, zgodnie z przepisami obowiązującymi w trakcie realizacji przedmio-
tu zamówienia wraz z wynikami badań wody. 

d) Protokoły zagęszczenia poszczególnych warstw, badania nośności podłoża 
e) Protokoły zdawczo-odbiorcze terenu 
f) Protokoły odbiorów częściowych i zanikowych (odbioru podsypki, obsypki i zasypki),  
g) Protokoły odbioru (notatki służbowe) podpisane przez przedstawicieli użytkowników sieci w zakresie  miejsc kol i-
zyjnych. 
g) Protokoły kwalifikacji odpadów oraz protokoły zdania złomu wraz dokumentem potwierdzającym przyjęcie złomu 

przez Inwestora. 
i) Szkice powykonawcze branżowe. 
j)    Szkice geodezyjne polowe. 
k)   Operaty geodezyjne powykonawcze – wg ustaleń.  
m) Kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie na dalszą przeróbkę lub 

utylizacje odpadów.  
n)  Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego 
oraz zgodnie z projektem uzgodnionym z Inwestorem. 
 Dokumenty odbiorowe powinny być przekazane w segregatorze,  spięte i opisane, dokumenty po zaakceptowaniu 
przez inspektora nadzoru należy powielić i przekazać Zamawiającemu wg ustaleń.  
Wszystkie   zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające   będą zestawione w protokole z 
czynności odbiorowych opracowanym wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót popraw-
kowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.3.4       Odbiór Pogwarancyjny 

 Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się 
w Okresie Gwarancyjnym. 

 Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) na-
stąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w 
Okresie Gwarancji. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad Od-
bioru Ostatecznego. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych przyszłego Użytkownika oraz  
wszystkich występujących na danym odcinku odbiorowym. 

 

9    SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

 

Szczegółowe warunki płatności określone zostaną przez Zamawiającego w Specyfikacji Przetargowej Istotnych Wa-
runków Zamówienia oraz we wzorze umowy. 

9.1    Wymagania ogólne. Podstawa płatności 

Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami umowy. 
Zawansowanie wykonanych robót będzie określane przez Wykonawcę i potwierdzane przez przedstawicieli Zamawia-
jącego w oparciu o ocenę stopnia zawansowania robót na podstawie wizji na terenie budowy, wyniki pomiarów powy-
konawczych, wyniki prób i badań laboratoryjnych potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumen-
tacją projektową niniejszą specyfikacją i warunkami umowy. 

9.2     Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu umowy będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania, próby i ba-
dania składające się na jej wykonanie przedmiotu umowy i wypełnienie Wykonawcy określonych w umowie, Specyfika-
cji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę 
Umowną. Koszt ewentualnego przygotowania, wyposażenia, eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Umowną. Prace towarzyszące, ewentualne ekspertyzy po-
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miary, nadzory właścicieli sieci uzbrojenia znajdującego się w rejonie prowadzonych robot, właściciela (władającego) 
terenem, na którym realizowane są roboty koszty, uważa się że są wliczone w Cenę Umowną. 
 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

Koszty związane w zakresie zabezpieczenia terenu budowy i organizacji ruchu zamiennego nie podlegają odrębnej 
zapłacie i będą uwzględnione w cenie Umownej. Wykonawca winien je ująć w cenach robót podstawowych. 
Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budo-
wy: 

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 
b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót 

lub inne rozliczenia  uzgodnione z Inwestorem. 
 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Dokumenty i ustalenia techniczne. 

 Uzgodnienia z właścicielami sieci.  

 Uzgodnienia z właścicielami terenu. 

10.2 Normy i akty prawne obowiązujące przy realizacji niniejszej umowy 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy /PN/, aprobaty techniczne, przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami 
Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawarto-
ścią i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 
datą składowania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z ustawą Prawo Budowlane, Polskimi Normami /PN/ i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 
Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Tech-
nicznych. Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm 
krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami poniższych ustaw i przepisów: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118). 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001r. poz. 627 z 
późn. zmianami).(Dz. U. z 2006r Nr129 poz.902 j.t.). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmiana-
mi).( Dz.U.07.19.115 j.t + zm. Dz. U. 07.192.1381). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126) 

7. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. 
Nr 169, poz. 1650) 

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

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

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

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 313) 

12. PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r. Nr 80, poz. 563) 
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14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wyma-
gań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu znakowa-
nia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011) 

 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 

          Nr 198, poz.2041). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
administracyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r Nr 249 poz. 2497). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2004r w sprawie europejskich aprobat technicznych 
oraz polskich jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydania ( Dz. U. z 2004r Nr 237 poz. 2375). 

18. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz.1086 z późn. 
zmianami). ( Dz. U. z 2005r Nr240 poz2027 j.t. + zm. z 24.02.2007r Dz. U. 07.21.125) 

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

20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyj-
nej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. z 2001r. nr 
38 poz. 455) 

21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi.( Dz. U. 07.61.417) 

22. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGiK 1979. 
23. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK. Warszawa 1980 
24. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGiK 1979. 
25. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK. 1980. 
26. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK. 1979. 

Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

  

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     

  

 IS-01 WYCINKI I ZABEZPIECZENIE ZIELENI. 
 

1. WSTEP. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji STWiORB   IS 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z gospodarką zielenią w 
ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości 
Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 2, Branża: Melioracyjna, Instalacyjna, Sanitarna  

1.2. Przedmiot i zakres robót STWiORB IS  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z usunięciem drzew, krzewów z wywo-
zem drągowiny, karpiny i gałęzi, oczyszczeniem terenu po wykonanych robotach oraz z zabezpieczeniem drzew/ 
krzewów na czas prowadzenia robót. 

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z punktem 1.5 STWiORB   IS-00  „Wymagania ogólne”. Okre-
ślenia podane w niniejszej STWiORB   są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
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PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.  

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w   STWiORB   IS-00 . „Wyma-
gania ogólne” pkt. 2. 

 materiały do tymczasowego zabezpieczenia istniejącej roślinności, np. deski, maty, 
 grunt do zasypki dołów po karczach, 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB    IS-00  „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Przy usuwaniu drzew i krzewów należy stosować np.: 

 piły mechaniczne, 
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia,  
 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew, 
 rębarki, 

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB    IS-00  „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.1 Transport dłużyc, karpiny i gałęzi 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
Pnie przedstawiające wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich 
uszkodzeń (np. na przyczepach dłużycowych). 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.. 

5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.  5. STWIORB   IS-00   

5.1 Usunięcie drzew i krzewów 

Drzewa i krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w dokumentacji Projektowej do usunięcia, nale-
ży ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, wywiezienie pni, 
karpiny i gałęzi poza teren budowy, na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu po-
zostałości po wykarczowaniu. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał bu-
dowlany nie utraciły tej własności w czasie robót. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien 
być zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. Jeżeli dopuszcza się do przerabiania gałęzi przez mecha-
niczne rozdrabnianie za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom 
producenta tego sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy. Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności i innych pozostałości powstałych w czasie robót przygotowawczych 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpo-
wiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii umożliwiających intensywne spalanie z powstawaniem małej 
ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po za-
kończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a 
nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go 
w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe 
dalsze spalanie. Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości 
po spaleniu za zgodą Inżyniera są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda 
warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co 
najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zako-
pywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód po-
wierzchniowych. 
Wykonawca powinien prowadzić wycinkę drzew w taki sposób aby nie uszkodzić innych drzew nie przeznaczonych do 
usunięcia. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do 
budowy nasypów. Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczać przed gro-
madzeniem się w nich wody, a w przypadku zawilgocenia przed zasypaniem powinny być osuszone. 
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5.2 Zabezpieczenie zieleni 

Roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodze-
niem. W obrębie systemu korzeniowego nie wolno składować materiałów chemicznych i fizycznych szkodliwych dla 
korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje itp. Ruch pojazdów i praca maszyn w obrębie systemu korzeniowego jest 
niedopuszczalna i w przypadku konieczności wymaga specjalnego zezwolenia. W takiej sytuacji drzewa muszą być 
chronione. Pień powinien być zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem - np. deskami i starymi oponami lub 
za pomocą deskowania wiązanego do drzewa powrozami w celu ochrony pnia. Wszelkie prace ziemne w obrębie sys-
temu korzeniowego muszą być wykonywane ręcznie. Koparki i spychacze nie tylko niszczą całkowicie korzenie w 
obrębie wykopu, ale także do około 50 cm poza jego ścianę. Odsłonięte korzenie muszą zostać niezwłocznie okryte 
matami ze słomy, tkanin workowatych itp. Zabezpieczenie to można dodatkowo powlekać papką ilastą. Maty mogą być 
przykołkowane do ściany wykopu. Korzenie grube, które znalazły się w wykopie, można „bandażować" tkaninami, które 
należy ustawicznie zwilżać. Jeżeli są to tkaniny z włókien naturalnych, rozkładające się w glebie, mogą pozostać na 
korzeniu po zasypaniu wykopu. Układanie płyt, itp. w obrębie systemu korzeniowego nie może powodować ubicia 
ziemi, dlatego też układać należy je zawsze na ok. 20-centymetrowej warstwie grubego piasku, żwiru lub tłucznia bez 
zaprawy cementowej (nie spoinując). 
Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być 
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB    IS-00  „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.1 Kontrola jakości robót w czasie wykonywania robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i 
zasypania dołów. 

6.2 Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełnić wymagania podane w pkt. 4.2. niniejszej specyfikacji. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST, powinny być doprowadzone na koszt Wy-
konawcy do stanu zgodności z niniejszą specyfikacją zaś po przeprowadzeniu badań i pomiarów ponownie przedsta-
wione akceptacji Inżyniera. 

7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB     IS-00  „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót.  

8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB     IS-00  „Wymagania ogólne” pkt. 8.1.  
Roboty związane z karczowaniem drzew i krzewów podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających za-
kryciu. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SSTWiORB    IS  i wymaganiami Inżynie-
ra, jeżeli wszystkie pomiary i badania, wymienione w pkt. 6. dały wyniki pozytywne. 

9 Rozliczenie robót 

 Cena jednostki obmiarowej wycięcia i karczowania drzew obejmuje:  

dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów, wycinkę drzew, przecięcie technologiczne na odcinki dogodne do 
transportu, karczowanie pni, np. rozdrobnienie odpowiednim sprzętem mechanicznym (rębiarką) gałęzi, drobnych 
korzeni i karpin na w miarę możliwości drobne odpady,  wywiezienie poza Teren budowy na składowisko (lub w inne 
miejsce po uzgodnieniu przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru ) , wniesienie opłat za utylizację, zabudowę wyrw i 
dołów po wykarczowaniu z zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, oczyszczenie stanowisk pracy, usunięcie 
materiałów Wykonawcy poza obszar budowy oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kom-
pletnego wykonania Robót objętych niniejszą SSTWiORB    IS  i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 
Drewno wartościowe pozostaje do dyspozycji Zamawiającego i powinno być składowane czasowo na terenie Zaplecza 
budowy, a następnie wywiezione  w miejsce i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 Cena jednostki obmiarowej wycięcia i karczowania krzewów obejmuje:  

dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów, odcięcie grubych korzeni, odcięcie gałęzi, wykarczowanie pniaków, 
załadunek i wywiezienie pni i gałęzi (gałęzie, drobne korzenie rozdrobnić odpowiednim sprzętem mechanicznym - 
rębiarkami) poza teren budowy na składowisko odpadów i utylizację za opłatą, zasypanie dołów po karczowaniu z 
zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, oczyszczenie stanowisk pracy oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, 
które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projek-
towej.  
Drewno wartościowe pozostaje do dyspozycji Zamawiającego i powinno być składowane czasowo na terenie Zaplecza 
budowy, a następnie wywiezione w w miejsce i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
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 Cena jednostki obmiarowej tymczasowego zabezpieczenia drzew/krzewów nieprzewidzianych do wy-
cinki obejmuje:  

dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów, wykonanie wraz z rozebraniem zabezpieczenia drzew i krzewów np. 
obudową z desek przed zniszczeniem podczas realizacji robót na obiekcie oraz wszystkie inne roboty niewymienione, 
które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą SSTWiORB    IS i przewidzianych w Doku-
mentacji Projektowej. 

10 . Przepisy związane 

10.1 Normy 

 PN-IS-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-87/R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 

10.2 Inne dokumenty 

„Katalog Nakładów Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21”. 
 

Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

 

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     

 

 IS-01.01  ROBORY ROZBIÓRKOWE  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką istnie-
jącej sieci kanalizacyjnej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka     
w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 
 

Tom 2, Branża: Melioracyjna, Instalacyjna, Sanitarna  

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB Roboty rozbiórkowe obejmują poniższy zakres: 

 

 rozbiórka rurociągów   

 rozbiórka studni   

 
1.4. Określenie podstawowe 

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB IS-0 
„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i zaleceniami Inżyniera Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymaga-
nia ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB IS-0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować: 

 szpadle, 

 łopaty, 

 kilofy, 

 spycharki, 

 koparki, 

 ładowarki, 

 młoty pneumatyczne, 

 piła tarczowa, 

 samochody samowyładowcze. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla transportu podano w STWiORB IS-. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
4.2. Wymagania dla transportu 

Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być usunięte z placu budowy zaraz po zakończeniu robót rozbiórkowych. 
Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powin-
ny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 
wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB IS "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
 5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Wszystkie materiały z rozbiórek obejmujące elementy nadające się do ponownego wykorzystania należy, w porozu-
mieniu z Inżynierem przekazać Zamawiającemu. Koszty transportu i składowania ponosi Wykonawca. Pozostałe mate-
riały, które powstały z rozbiórek i nie nadają się do ponownego wykorzystania oraz materiały z pozostałych rozbiórek 
są własnością Wykonawcy i winny być zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie z przepisami o ochronie środowi-
ska [1, 2]. Transport materiału pozostaje w gestii Wykonawcy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w IS-0 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz stopnia uszko-
dzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie   gruntu   wypełniającego   doły   po   
usuniętych   elementach   nawierzchni dróg i chodników powinno spełniać wymagania określone w punkcie 5.2. 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB IS-0. " Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką istniejącą instalacją sanitarną oraz inne  jest: 

 dla rurociągów  - metr bieżący [mb], 

 dla studni – komplet [kpl.], 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty związane ze zdjęciem humusu podlegają odbiorowi robót zanikających ulegających zakryciu na zasadach 
podanych w STWiORB IS-0. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB IS-0 "Wymagania ogólne" p. 9. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt.7. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Ceny winny obejmować pozyskanie utrzymanie i likwidację składowisk, koszty utylizacji zgodnie z prawem ochrony 
środowiska o ile materiały nie będą nadawały się do ponownego wbudowania oraz koszty zastosowania materiałów i 
sprzętu pomocniczego koniecznych do prawidłowego wykonania robót zgodnie z przyjętą technologią wykonania. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posia-
dacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, 
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527). 
 
Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz au-
torskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na 
koszt Wykonawcy. 
 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

  

 Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i 
przepisy. 
 W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we             
własnym zakresie.     
 
 
 IS -02 ROBOTY  ZIEMNE 

 

1. Wstęp. 
1.1.  Przedmiot STWiORB    IS 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy 
realizacji zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości 
Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 2, Branża: Melioracyjna, Instalacyjna, Sanitarna  

1.2. Zakres stosowania STWiORB   IS.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny  przy zlecaniu i realizacji robót wymie-
nionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB  IS.    

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robot ziemnych dla realizacji zakresu określonego w 
dalszych specyfikacjach technicznych i obejmują : 

 wykopy ręczne o ścianach  pionowych na odkład 

 wykopy mechaniczne na odkład, 

 podsypka i obsypka rurociągów materiałem sypkim,  

 zasypka ręczna wykopów z zagęszczeniem,  

 zasypka mechaniczna wykopów z zagęszczaniem, 

 pełne umocnienie wykopu wraz z rozbiórką 

 odwodnienie drenażem pionowym przy zastosowaniu zestawu igłofiltrów śr. 50 mm  z pompowaniem 
próbnym i   eksploatacyjnym ( w przypadku wystąpienia wody gruntowej ), 

 badanie stopnia zagęszczenia gruntu, 

 przewóz technologiczny nadmiaru gruntu, 

 hałdowanie nadmiaru gruntu w miejscu odkładu lub wywóz/utylizacja  

 wyrównanie powierzchni.   

 

1.4.  Określenia podstawowe. 
Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku          

pionowym. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. 
Warstwa humusu – warstwa ziemi urodzajnej, roślinnej nadająca się do upraw rolnych. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB     IS-
00  – Wymagania ogólne, punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Umową i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB     IS-00  – Wymagania ogólne, punkt 5. 

2. Materiały. 

2.1. Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do wykonania nasypów i zasypania wykopów    należy wywieźć  na skła-
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dowisko. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. 
2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny być sprawdzone pod względem 

właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację Inspektora Nadzoru. 
2.3. Materiałem do wykonania podsypki i obsypki powinien być piasek drobno lub średnioziarnisty, bez grud i kamieni 

oraz zanieczyszczeń mineralnych. 
3. Sprzęt. 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu następującego sprzętu 
mechanicznego np. : 

 Koparki i spycharki gąsienicowe i kołowe 

 Samochody samowyładowcze 

 Ciągniki z przyczepą samowyładowczą 

 Szalunki systemowe do wykopów 

 Zagęszczarki/ubijaki 

 Zestaw do odwodnienia wykopów  
4. Transport. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, na miejscu bu-
dowy, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obcią-
żenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warun-
ków obciążają Wykonawcę. 

5. Wykonanie robót. 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Umową i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

W przypadku wystąpienia na trasie wykopów małej architektury (płoty, ogrodzenia) należy je zdemontować, a po wy-
konaniu robót odtworzyć. 

Zajmowany pas drogi należy przywrócić do stanu pierwotnego, wymieniając uszkodzone elementy. Należy bezwzględ-
nie zabezpieczyć i zastosować urządzenia służące do zminimalizowania zanieczyszczenia dróg publicznych przez 
samochody ciężarowe i ciężki sprzęt obsługujący budowę. Po zakończonych robotach teren przywrócić do stanu pier-
wotnego. 

 Ogólne warunki wykonania robót ziemnych podano w  STWiORB     IS-00  Wymagania ogólne, punkt 5. 
 Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych dla robót ziemnych podano w SSTWiORB     IS-00. 

 
5.2.  Zasady wykorzystania gruntów. 

 W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych postępować zgodnie z punktem  2.1. specyfikacji  IS-01. – 
Roboty ziemne. 

 W przypadku wystąpienia humusu na trasie sieci, humus należy usunąć ręcznie. Zebrany materiał przezna-
czony do ponownego wbudowania należy pryzmować w pobliżu miejsca wbudowania, nadmiar wywieść na 
składowisko. 

 Do wykonania podsypki i obsypki rurociągów należy używać materiałów sypkich np. piasku, natomiast powy-
żej grunt rodzimy bez kamieni.    

5.3.  Wykopy. 
5.3.1. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów. 

 Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych, nie powinny być większe niż 1 cm. 

 Szerokość i głębokość wykopów pod poszczególne elementy nie powinna różnić się od projektowanych wię-
cej niż 5 cm. 

Spadek dna rowów przewodowych powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością 0,05 %. 

5.3.2. Wykonanie wykopów pod sieci kanalizacji ciśnieniowej. 

 Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości o 0,1 – 0,2 m mniejszej od projektowa-
nej, a następnie pogłębiać ręcznie do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem  przewodu ruro-
ciągowego. 

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

 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację. 
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 Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego 
uzbrojenia. 

 W razie napotkania i uszkodzenia sieci drenarskiej należy bezwzględnie doprowadzić ją do stanu pierwotnego 
oraz pokryć ewentualne straty wynikające z jej uszkodzenia ( zalanie ). 

 Wykopy wykonywać jako szalowane. 

 W miejscach, gdzie występują trudne warunki wodno-gruntowe należy wykonywać roboty ziemne przy użyciu 
ścianek szczelnych przy równoczesnym odpompowaniu wody gruntowej. 

 W gruntach spoistych, bez silnego napływu wody gruntowej oraz z dala od budynków i czynnych dróg, można 
wykonywać wykopy ze skarpami, bez żadnego umocnienia. We wszystkich innych przypadkach, wykop nale-
ży wykonywać o ścianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocą obudowy metalowej. 

 Odspojenie gruntu w wykopie należy wykonać ręcznie  z zastosowaniem odpowiednich urządzeń do wydoby-
cia urobku. Dno wykopu powinno być równe, wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Do-
kumentacji Projektowej. 

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

Podczas wykonywania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na :  

a/ bezpieczną odległość ( w pionie i w poziomie ) od przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 
sieci ciepłowniczych,  kabli energetycznych,   telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie ozna-
czone w Dokumentacji Projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć oraz natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru i odpowiednie instytucje. 

b/ należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje prze-
bieg istniejącego uzbrojenia.  

c/ w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu. 

d/ należy stosować elementy obudowy wg normy PN - B – 10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być 
dostosowany do występujących warunków. 

 e/ należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku 
do poziomu terenu ( co najmniej 15 cm ponad poziom terenu ). 

 f/ należy instalować bezpieczne zejścia ( wyjścia ) z wykopu, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co 
najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu. 

g/ jeżeli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać pogłębia-
nie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero wtedy kontynuować prace ziemne. 

h/ obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopnio-
wo demontować.  

5.4.  Zasypywanie wykopów. 

 Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczanego gruntu. 

 Pod rurociągi wykonać podłoże piaskowo-żwirowe  grub. 20 cm oraz obsypkę grub. 20 cm ponad wierzch rury 
gruntem z wykopów po wykonaniu przesiewu lub materiałem sypkim piaskiem/pospółką 

 Szczególnie starannie należy zagęścić grunt wokół rury i na wysokości 20cm ponad rurę. 

 Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za 
pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych/ubijaków . Ciężkie urządzenia zagęszczające wolno 
stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1,0 m. 

 Materiałem zasypki powinien być grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty. Zasypkę na-
leży wykonywać warstwami o grubości 25 – 35 cm w zależności od zastosowanych zagęszczarek. 

 Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakami po obu stronach przewodu, ze szczególnych uwzględ-
nieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczanie gruntu przed podbicie w tzw. pachwinach 
przewodu. 

 Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem spulchnienia gruntu 
oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego zagęszczenia w zależności od stosowanego ma-
teriału. 

 W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją ± 20 %. 
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Sprawdzenie wilgotności należy dokonywać laboratoryjnie. 

 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
wskaźnika lub stopnia zagęszczenia. 

 Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

 Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby ponow-
nego zagęszczenia warstwy. 

 Przed zagęszczeniem należy wyrównać powierzchnię najwyższej warstwy zasypowej. 

 Pod planowane i odtwarzane drogi należy wykonać zasypkę do rzędnej dna dolnej warstwy nawierzchni dro-
gowej. 

 W miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru należy odtworzyć trawniki, rozścielić zdjęte warstwy humusu- wg 

odrębnego opracowania Branży drogowej. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. System kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji STWiORB     IS-00  Wymagania ogólne, pkt. 6. 

6.1.1.Kontrolę jakości robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-B-10736:1999, PN-88/B-04481.  

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

 dziennika laboratorium Wykonawcy, 

 dziennika budowy, 

 protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest : 

 dla robót ziemnych – 1 m
3
 objętości wykopów i zasypki, 

 dla umocnienia wykopów – 1 m
2
 powierzchni szalunków,  

 dla odwodnień – 1 szt. wpłukiwanych igłofiltrów. 

 dla pompowania wody – 1m-g,  

 dla robót ziemnych – 1 m
3
 rozplantowania nadmiaru gruntu, 

 
8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru prac podano w STWiORB     IS-00: Wymagania ogólne pkt. 7 i normach wg pkt. 10,  S- 02. – 
Roboty ziemne. 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady płatności podano w STWiORB     IS -00. – Wymagania ogólne punkt 8. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wynik pomiarów i badań. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać :  

 roboty ziemne związane z siecią ciśnieniową, 

 szalowanie wykopów,  

 odwodnienie wykopów, 
9.1.     Wykopy  

Cena wykonania 1 m
3
 wykopów w gruncie obejmuje : 

- usunięcie i składowanie warstwy humusu ( w cz. drogowej) 
- wykonanie wykopów ze złożeniem wydobytego gruntu na odkładzie, 
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 
- dostawę i ustawienie kładek dla pieszych, 
- oznakowanie prowadzonych robót i wykopów, 
- w razie występowania demontaż i ponowny montaż na trasie elementów małej architektury ( płoty, ogrodze-
nia). ( w cz. drogowej) 

9.2.     Zasypywanie wykopów 

Cena wykonania 1 m
3
 zasypki wykopów obejmuje : 

- przemieszczanie gruntu, 
- wykonanie podsypki i obsypki z zagęszczaniem gruntu, 
- ułożenie gruntu warstwami wraz z ich zagęszczeniem, 
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- badanie zagęszczenia gruntu, 
- demontaż i odwiezienie kładek dla pieszych i oznakowania, 
- wyrównanie terenu, 
- rozścielenie humusu  ( w cz. drogowej)  
- odtworzenie trawników ( w cz. drogowej) 

9.3.  Umocnienie wykopów 

Cena wykonania 1 m
2
 umocnienia wykopów obejmuje : 

- dostawę i montaż umocnień ścian wykopów, 
- demontaż i odwiezienie umocnień ścian wykopów, 

9.4.  Odwodnienie wykopów 

Cena 1 szt. igłofiltrów obejmuje :  

- dostawę i montaż systemu odwadniania wykopów,  
- odwodnienie wykopów do czasu ich zasypania, 
- demontaż i odwiezienie systemu odwodnienia wykopów. 

9.5.  Podsypka i obsypka rurociągów 

Cena wykonania 1 m
3/

1m
2
podsypki i obsypki piaskowej oraz podsypki piaskowo-żwirowej obejmuje :  

- wyrównanie dna wykopu, 
- wykonanie podsypki i obsypki,  
- zagęszczanie gruntu (wskaźnik zagęszczenia  wg Dokumentacji Projektowej)  
- badanie zagęszczania gruntu. 

9.6. Rozplantowania nadmiaru gruntu 

Cena  wykonania 1 m3 rozplantowania gruntu obejmuje: 
-rozplantowanie gruntu ręcznie lub spycharkami, 
-przemieszczenie gruntu, 
-wyrównanie powierzchni. 

 
10. Przepisy związane. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz.U. z 2005, nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007, Nr 19, poz.115 z późn. zmianami ) 
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. , Nr 108, poz. 908 z późn. zmia-

nami )  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzą-

dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 
1729 ) 

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

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r. , Nr 169, poz. 1650 ). 

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

 PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
 PN-B-02481:1998 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
 PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe. 
 PN-88/B-04481     - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

 

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we 

własnym zakresie.     
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 IS- 03 SIEĆ SANITARNA – KANALIZACYJNA CIŚNIENIOWA /remont 

 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji STWiORB     IS. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
robotami na  sieci sanitarnej – kanalizacja ciśnieniowa związanej z przełożeniem odcinkowym rurociagów, które zosta-
ną wykonane w ramach zad. pn.:  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w 
miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00”  
 

Tom 2, Branża: Melioracyjna, Instalacyjna, Sanitarna  

  1.2. Zakres stosowania specyfikacji STWiORB   IS.  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją STWiORB  IS . 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  wykonaniem  przełożenia  
odcinków sieci sanitarnej – kanalizacja ciśnieniowa na obiekcie. 
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
specyfikacji technicznej STWIORB     IS-00  „Wymagania ogólne".  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania dotyczące materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest:  
-dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych,  
-stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 

Instytuty Badawcze,  
-powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i 

uzyskać jego akceptację.  
 
2.2. Rury  

Do budowy rurociągów nowych należy zastosować rury PEHD zgodne z punktem 2.1 niniejszej specyfikacji i dokumen-
tacją projektową.  
 
2.2.1.Rury przewodowe.  

Należy stosować rury ciśnieniowe z PEHD PE100 PN10 łączone metodą zgrzewania doczołowego zgodnie z Doku-
mentacją Projektową. Materiał: PEHD – wyłącznie surowiec pierwotny.  
 
Nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku – regranulatu. 

 
2.2.2.Kształtki. 

 Kształtki z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych sieci  PEHD, PN10 odpowiednio do rur.  
 
2.3. Armatura  

Armatura. Armatura według PN-92/M74001, PN-83/M74002, PN-83/H02651, PN-89/H02650, PN-85/H74307.  
 
2.4. Składowanie materiałów  

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający statecz-
ność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów z uwzględnieniem wysokości 
składowania określonej przez Producenta. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych.  
Rury przewodowe. 

 Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych (temperatura 
nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych.  
Rur tworzywowych nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny 
być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury 
powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość  stosu nie po-
winna przekraczać dopuszczalnej wysokości składowania określonej przez Producenta (Sposób składowania nie może 
powodować nacisku na rury i ich deformacji). Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można doko-
nać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania 
należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować.  
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Studzienki zasuwowe z odwadniającymi i odpowietrzające. 

Elementy betonowe studzienek jak i całe studnie gdy są one prefabrykowane mogą być przechowywane na wolnym 
powietrzu. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny być posegregowane 
według średnic. Powinno być zachowane wolne przejście pomiędzy rzędami studzienek gwarantujące możliwość uży-
cia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku  
Kształtki, złączki, armatura.  

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporząd-
kowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności.  
Kruszywo.  

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składow i-
ska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru.  
 
2.5. Odbiór materiałów na budowie  

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy 
należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.  
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do 
ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Sprzęt do wykonania rurociągów.  

Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych sprzęt po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.   
 
4. TRANSPORT  

 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego oraz BHP.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonane rurociągi oraz elementy z nim związane.   

 Grubość warstwy podsypki powinna wynosić zgodnie z dokumentacją projektową.  

 Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub 
gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.  

 Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celow-
niczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm.  

 Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie powinno być więk-
sze niż 10 %.  

 Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno 
przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm.  

Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81l/B-10735.  
W przypadku, gdy dno przewodu znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć w sposób 
określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub w sposób ustalony z Inspektorem Nadzoru.  
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w specyfikacjach technicznych.  
 
5.4. Roboty montażowe  

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. Spadki i głębokości posado-
wienia przewodu powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Technologia budowy sieci musi gwarantować 
utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze 
wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m.  
Przewody rurociągu należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.  
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Rury do budowy przewodów przed łączeniem i opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z 
ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Zasadniczo rury z PEHD należy 
łączyć przed umieszczeniem w wykopie.  
 
Istnieją dwa podstawowe sposoby łączenia rur z PEHD:  

 

 Zgrzewanie elektrooporowe. 

 Charakterystyczną cechą wszystkich systemów zgrzewania elektrooporowego jest to, że kształtka posiada wbudowa-
ny element grzejny w postaci spiralnie zwiniętego drutu oporowego, zatopionego w jej wewnętrznej powierzchni.  
Podczas przepływu prądu przez drut wydzielające się ciepło rozgrzewa materiał na wewnętrznej powierzchni złączki i 
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na zewnętrznej powierzchni rury, powodując jego uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie się tworzywa. Pełną 
wytrzymałość połączenia uzyskuje się po ostudzeniu. Czas chłodzenia zależy od średnicy. Próby ciśnieniowe można 
wykonać po całkowitym schłodzeniu wszystkich połączeń. Przyjmuje się czas minimum 1 godziny od ostatniego 
zgrzewania. Parametry kształtek są zapisane w postaci nadruku, kodu kreskowego lub karty magnetycznej. W niektó-
rych systemach zgrzewarka sama odczytuje parametry drutu oporowego.  
 

 Zgrzewanie doczołowe.  

Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu czołowych powierzchni łączonych elementów w styku z płytą grzewczą, do 
ich uplastycznienia, a następnie po odjęciu płyt na wzajemnym dociśnięciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na 
wytrzymałość połączeń zgrzewanych wpływ mają: czystość łączonych powierzchni, właściwa siła docisku, czas doc i-
sku, czas nagrzewania w głąb, czas wyjęcia płyty grzejnej i dosunięcia łączonych powierzchni, czas łączenia, czas 
chłodzenia, temperatura płyty grzejnej. Zgrzewanie doczołowe umożliwia łączenie rur i kształtek oraz wykonywanie 
kształtek segmentowych. Jest stosowane na ogół dla średnic od 90 mm. Jeżeli zachodzi konieczność zgrzewania 
doczołowego w temp. poniżej 00C, w czasie deszczu, mgły, silnego wiatru -należy stosować namioty osłonowe oraz 
ewentualnie ogrzewanie (wówczas na czas zgrzewania końce rur powinny być zamknięte).  
 
Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wyko-
pu. Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długo-
ści, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.  
Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. 
Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron 
aby rura nie mogła zmienić swego położenia. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za po-
mocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm.  
 
Na zmianach kierunku , zgodnie z dokumentacją projektową i normatywami należy zainstalować bloki oporowe.  
Można zastosować bloki oporowe „gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawcę na budowie.  
 
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej należy zainstalować studzienki zasuwowe z odwadniającymi i 
odpowietrzające . Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu za-
bezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopaso-
waną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu. 
 
Rury ochronne.  

Rury ochronne należy zastosować w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Łączenie rur wg dokumenta-
cji projektowej i katalogu danego producenta rury ochronnej dwudzielnej (PEHD).  
 
Izolacje rur. Wykonanie połączeń należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcją montażu wytwórcy.  
Izolację rur należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
Próba szczelności.  
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725.  
Udrożnienie istniejącej kanalizacji. W przypadku włączania końcówek rurociągów tłocznych do istniejących sieci kana-
lizacyjnych sanitarnych należy przed ich podłączeniem udrożnić istniejące sieci przez oczyszczenie po uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru i Eksploatatorem.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Kontrola związana z wykonaniem przewodów rurociągów:  Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, 
jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy PN-81/B-10725 i po wykonaniu poprawek przepro-
wadzić badania ponownie.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  

 Jednostką obmiarową przewodu rurociągu jest 1 metr (m) rury dla każdej średnicy oraz elementy składowe - szt/kpl  

 Jednostką obmiarową wykonania podsypki, zasypki  przewodu rurociągu  1 metr sześcienny  wykonania podsypki, 
obsypki. 

 Jednostką obmiarową dla robót remontowych związanych z dostosowaniem do poziomu projektowanych rzędnych 
jest/1szt/ kpl wg przedmiaru robót Elementy składowe     

  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami 
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Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 niniejszej specyfikacji tech-
nicznej dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena wykonanej i odebranej sieci wodociągowej  obejmuje: oznakowanie robót, dostawę materiałów, wykonanie 

ewentualnego wzmocnienia gruntu, ostateczne wyprofilowanie dna wykopu, wykonanie podsypki pod rury, ułożenie 
rurociągów, wykonanie połączeń ( wpięcie się do istn. kanalizacji sanitarnej)   przeprowadzenie pomiarów i badań 
wymaganych w specyfikacji technicznej, wykonanie zasypki (1m3) rurociągów do wysokości wymaganej w specyfikacji 
technicznej, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu rurociągu. 
 
Cena wykonania robót remontowych na istniejącej sieci obejmuje: częściowa wymiana skrzynek do zasuw z 

kosztami zakupu,  regulacje skrzynek żeliwnych i przedłużenie trzpieni do zasuw, podniesienie studni wraz z elemen-
tami towarzyszącymi, częściowa wymiana pokryw, włazów, pierścieni odciążających z dostosowaniem do poziomu 
rzędnych projektowanych oraz wszystkie roboty pomocnicze związane z wyk. zadania, wraz robotami towarzyszącymi  
(rozbiórka nawierzchni i ponowna odbudowa wg odrębnego opracowania). 
     
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
Pozostałe wyszczególnione w STWiORB     IS-00  „Wymagania ogólne”. 

Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

 

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepi-
sy. 

W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     

 

 IS- 04  KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA  
 

 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej STWiORB IS 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową kanalizacji deszczowej  wraz odprowadzeniem wody dla zad.  pn.:  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 
O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 
9+060,00” 

Tom 2, Branża: Melioracyjna, Instalacyjna, Sanitarna  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej STWiORB     

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną STWiORB     

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji 
deszczowej wraz z odprowadzeniem wody. 
 W zakres tych robót wchodzą:  

 roboty przygotowawcze,  

 roboty montażowe sieciowe,  

 budowa studni kanalizacyjnych,  

 budowa przyłączy,  

 wpusty uliczne, 

 budowa wylotów, 

 (pionowa regulacja istniejących studni),  

 (pionowa regulacja włazów),  

 próba szczelności,  
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 kontrola jakości.  

1.4. Określenia podstawowe. 
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploa-

tacji kanałów.  
Studzienka połączeniowa. Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopły-

wowych w jeden kanał odpływowy.  
Studzienka przelotowa lub załomowa kanalizacyjna. Obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  
Właz kanałowy. Element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanal i-

zacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.  

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w specyfikacji technicznej STWiORB     IS -00 „Wymagania ogólne".  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania dotyczące materiałów  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB     IS-00  
„Wymagania ogólne” pkt. 2.  
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.  
 Materiały muszą być nowe i nieużywane.  
 
Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać z zachowaniem następujących parametrów:  

 sztywność obwodowa – dla rur: SN 8 kN/m2 wg normy ISO9969  

 dla rur i kształtek -chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych (współ. k = 0,1 mm),  

 najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń,  

 posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację zgodności wydaną 
przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. Wymagane jest   trwałe fabryczne 
oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy.  

 stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne   wydane przez odpo-
wiednie Instytuty Badawcze,  

 powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem do-
stawy i uzyskać jego akceptację.  

2.2. Rury  

Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zastosować rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej specyfikacji i 
dokumentacją projektową.  
2.2.1. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U:  

 klasy S N8/lite  z wydłużonym kielichem typu ciężkiego wraz z uszczelkami  gumowymi zintegrowanymi ( wg 
danego producent rur) 

 Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U wraz z uszczelkami  gumowymi zintegrowanymi ( wg danego produ-
cent rur ) 

 tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek).  
 sztywność nominalna SN = 8000 [N/m2]  
 posiadają Aprobatę Techniczną  
 Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną  

2.2.2 Rury przewodowe  

Sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej  założono wykonać z rur i kształtek o średnicy wg. Dokumentacji Projektowej  
łączone na uszczelkę gumową/zintegrowaną. Każda partia rur i kształtek powinna zaświadczenie producenta (dostaw-
cy) stwierdzające zgodność wykonania danej partii z wymogami aprobaty. Rury winny być oznakowane.  
 
2.3. Studzienki kanalizacyjne  

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę ze szczelnymi przejściami dla 
rur PVC, z wyprofilowanym dnem zapewniającym prawidłowy ukierunkowany przepływ główny ścieków, z podłączeń 
bocznych i przykanalików w sposób uniemożliwiający rozlewanie ścieków na całym dnie kinety. Włazy w obrębie ulic 
należy wykonać jako żeliwne o wytrzymałości 40 T. (przykręcane). Studnie kanalizacyjne o średnicy 400 wykonać z 
PCV/PP/PE.  
 
2.3.1. Studzienki kanalizacyjne betonowe/prefabrykaty  (wg danego systemu producenta) 

 komora robocza – wykonana z kręgów żelbetowych z betonu klasy minimum B40 - odpowiadających wyma-
ganiom BN-86/8971-08, DIN 4034 T1, Prefabrykaty betonowe studzienek od zewnątrz winny być zabezpie-
czone fabrycznie środkami do izolacji przeciwwodnych na bazie wielosiarczków. Środki gruntujące pod war-
stwy i powłoki epoksydowe wykonać na bazie żywic epoksydowych.  

 przykrycie stanowi korpus żelbetowy odpowiadający DIN 4034 T1  
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 betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-92/B-10729 DIN 4034T1  
 włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego fi 600 mm wg PN-EN 124;  
 stopnie złazowe odpowiadające wymaganiu PN-64/H-74086  
 materiały izolacyjne. Izolacje z użyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.  
 przejścia szczelne -tuleje ochronne doszczelnione pianką poliuretanową lub kitem silikonowym; należy wy-

konać dla przejść kolektora przez ściany studzienek. Przejście powinno być elastyczne, a zarazem szczelne 
w stopniu uniemożliwiającym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanałem.  

2.3.2. Studzienki z tworzyw sztucznych  

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zbudowane z prefabrykowanych elementów wykonawczych z tworzyw 
sztucznych  i montowanych w miejscu wbudowania  
 
2.3.3. Wpusty uliczne. 

Wpusty uliczne należy montować wg danego systemu producenta.  
 
2.3.4. Wyloty prefabrykowane  

Wyloty prefabrykowane  wbudować wg danego systemu producenta. 
 
2.4. Beton  

Beton hydrotechniczny C30/37 powinien odpowiadać wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne -Cement hy-
drotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
 
2.5. Zaprawa cementowa  

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.  
 
2.6. Piasek, żwir na podsypkę i obsypkę rur/studni. 

 Piasek na podsypkę i obsypkę rur/studni  powinien odpowiadać PN-87/B-01100.  
 
2.7. Materiały izolacyjne  

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02.  
Lepik asfaltowy według PN-74/B-26640.  
Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415.  
 
2.8. Składowanie materiałów  

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający statecz-
ność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.  
 
Rury kanałowe. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecz-

nych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane od-
dzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być skła-
dowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 
1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie 
przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku 
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć ,a końce rur sfrezować.  
Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w 

sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności.  
Studzienki. Elementy studni betonowych (kręgi, pokrywy, zwężki, ) oraz gotowe studzienki z tworzyw sztucznych mo-

gą być przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Stu-
dzienki powinny być posegregowane według średnic. Powinno być zachowane wolne przejście pomiędzy rzędami 
studzienek gwarantujące możliwość użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku.  
Kruszywo. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podło-

że składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami  
i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru.  
Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach. Wykonawca za-
pewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie 
może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: BN88/6731-08).  
 
2.9. Odbiór materiałów na budowie  

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.  
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi produ-
centa. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom okre-
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ślonym przez Inspektora nadzoru.  
 
3. SPRZĘT  

Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych wymagany jest następujący sprzęt:  
• żurawie budowlane samochodowe,  
• koparki,  
• spycharki kołowe lub gąsienicowe,  
• koparko – ładowarki kołowe,  
• ubijak spalinowy/zagęszczarki,  
• wciągarki ręczne,  
• wciągarki mechaniczne,  
• samochody skrzyniowe,  
• samochody samowyładowcze,  
• beczkowozy,  
• inny niezbędny sprzęt techniczny. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 4.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształ-
ceń przewożonych materiałów.  
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 
środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacjach tech-
nicznych i wskazaniami Inspektora nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały po-
winny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawie-
sin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów.  
Przy transporcie rur należy zachowywać następujące dodatkowe wymagania:  

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,  
 środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi, 
 przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, przy czym powinna być za-

chowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzy-
wa,  

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

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,  
 przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej 

niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury,  
 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcu-

chy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,  
 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,  
 przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m.  

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur.  
Kręgi betonowe, ramy i włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy nale-
ży podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i 
łączyć taśmą stalową.  
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują segregacji skład-
ników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę okreś lo-
ną w wymaganiach technologicznych.  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszcze-
niem i nadmiernym zawilgoceniem.  

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Zasady wykonania robót  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w 
jakich będzie wykonana kanalizacja sanitarna.  

5.2. Roboty przygotowawcze  

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych STWiORB     IS- 00 Wymagania ogólne  
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Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbroje-
nia. Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których przewidziano 
podłączenie projektowanych kanałów. Ocena stanu technicznego budynków. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca 
dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w odległości mniejszej niż 8 m od trasy kanalizacji, a w przy-
padku stosowania młota pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w odległości mniejszej niż 20 m wykona 
mury oporowe i sporządzi odpowiednie protokoły.  
 
5.3. Roboty ziemne – wykopy  

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, poza miejscami kolizji z 
urządzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną STWIORB    
IS-00   „Roboty ziemne”.  
 
Przygotowanie podłoża  
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu.  
Grubości warstwy podsypki  zgodnie z dokumentacją projektową.  
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub 
gruzu.  
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne 
odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi 
przewodu nie powinno przekraczać 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w specyf i-
kacji technicznej nie powinno być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przew i-
dzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1cm. Badania podłoża natural-
nego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. W przypadku, gdy dno kanału znajduje się poni-
żej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć w sposób określony w specyfikacjach technicznych lub w sposób 
ustalony z Inspektorem nadzoru. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w specyfikacjach technicz-
nych oraz wymaganiami określonymi przez producentów rur.  
 
5.4. Roboty montażowe  

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. W celu 
zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego 
punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową.  
 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie 
otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża na odcinku między dwoma studzienkami rewizyjnymi (dłu-
gość około 40–50 m).  Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. Materiały 
użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Rury do 
budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić 
czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić mechanicznie lub ręcz-
nie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kieli-
chami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spad-
ków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza się pod 
złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Po-
szczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron aby 
rura nie mogła zmienić swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość 
ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na 
dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 
20 mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1 cm.  
Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu.  
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu.  
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed 
ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.  
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby 
znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu.  
 

Rurociąg z rur PVC 
Rury należy układać i łączyć oraz uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. Przed zakończeniem dnia roboczego 
bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów 
stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego -zbiorczego 
powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°.  
Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0 0C do +30 0C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wyko-
pu z uprzednio przygotowanym podłożem należy:  

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,  
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• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być 
uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie 
łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami 
pod odcinkiem wciskowym.  

 
Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierście-
niem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury wyko-
nując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze takie jak:  

• przycinanie rur,  
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.  

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować  bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary 
wykonanego skosu powinny być takie aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi 
rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kieli-
chowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową 
uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go 
smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz 
współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą 
nasuwki z  pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie 
granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy 
owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.  
 
Studzienki kanalizacyjne. 
 Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przy układaniu studzienek należy 
ściśle zastosować się do instrukcji i zaleceń producenta (dostawcy).  
Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów.  
 
Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń specyfikacji technicznej oraz  
następujących zasad:  

• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),  
• studzienki montować należy w wykopie o ścianach pionowych, umocnionych,  
• należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki,  
• zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki.  

Połączenia rur kanalizacyjnych ze studzienką wykonać zgodnie z zastosowanym systemem rur, studzienek i kształtek. 
Przestrzegać, aby rury kanalizacyjne przy przejściach przez ściany studzienek były odpowiednio uszczelnione według 
specyfikacji technicznej lub wykonane zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru.  
 
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych/betonowych   

 Pod dno studzienek należy wykonać podłoże piaskowo-żwirowe  grubości 20 cm. Podłoże należy zagęścić 
,wskaźnik zagęszczenia wg Dokumentacji Projektowej. 

 Połączenie rur ze studzienką jest analogiczne do połączenia rur kielichowych.  

 Połączenie poszczególnych elementów pierścieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami produ-
centa studzienek. 

 Właz studzienki należy zamontować na płycie żelbetowej nakrywkowej  i odciążającej lub nadstawce albo 
pierścieniu teleskopowym lub wg systemu danego producenta. 

 Kraty ściekowe, należy zamontować wg systemu danego producenta. 
 
Próba szczelności. 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Przed zasypaniem 
wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz prze-
wodu, odcinkami do 50 m pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście na poziom kanałów i 
zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napełnienia 
przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzien-
kami i przyłączami winny być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki 
z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie 
z całym badanym kanałem.  
 
 
Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla:  

• doprowadzenia wody,  
• opróżnienia rurociągu z wody po próbie,  
• odpowietrzenia,  
• przyłączenia urządzenia pomiarowego.  

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie.  
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Odpowietrzenie z kolei dokonuje się przez najwyższy punkt przewodu. Czas napełnienia przewodu nie powinien być 
krótszy od 1 godziny dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu.  
Udrożnienie istniejącej kanalizacji. 

Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów kanalizacyjnych należy je udrożnić przez oczyszczenie.  
 
5.5. Roboty montażowe –skrzyżowania rur z instalacjami  

Obiekty liniowe krzyżujące się z istniejącym uzbrojeniem lub przebiegające w jego sąsiedztwie w odległościach mniej-
szych od normatywnych należy wykonać w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania wykonać 
bezwzględnie ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
Wszystkie odkrycia linii oraz instalacji, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie należy w trybie pilnym zgłosić Inspek-
torowi nadzoru oraz właściwemu eksploatatorowi.  
Każde skrzyżowanie i zbliżenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez właścicieli odnośnych instalacji.  
 
5.6. Roboty ziemne – zasypy  

Zasypanie wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną STWiORB      
IS-02 „Roboty ziemne”.  
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. Materiał zasypu powinien 
być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby 
kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się z jednoczesnym zagęszcze-
niem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o 
grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia grun-
tów określonych w specyfikacji technicznej „Roboty ziemne” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg o 
ruchu ciężkim i bardzo ciężkim.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB    IS-00  „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami normy PN-92/B-10727 i PN-92/B-10735.  
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją projektową wykopów 
otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na pod-
łożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją.  
 
6.2. Prowadzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych 

robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.  
 
6.3.Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określo-

nymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów 
i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w specyfikacjach 
technicznych oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjali-
styczne.  
 
6.4.Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładno-

ścią do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, bada-
nie połączenia rur i prefabrykatów.  
Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. 
Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  
 
6.5. Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzien-

kami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę 
szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić 
uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn 
nieszczelności.  
  
6.6.Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami 

i pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i 
robić odczyty co 30 minut położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.  
 
6.7. Kontrola, pomiary i badania  

Badania przed przystąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mate-
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riałów do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.  
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowa-
dzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną przez 
Inspektora nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować:  
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów    wysoko-

ściowych z dokładnością do 1 cm,  
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki,  
 badanie odchylenia osi kolektora,  
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,  
 badanie odchylenia spadku rurociągu,  
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery,  
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  
 sprawdzenie szczelności na eksfiltrację,  
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych,  

 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się następująco:  
• odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,  
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,  
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,  
•odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu    ustalonej 

na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  ± 5 mm,  
• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego 

spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),  
• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości  100 m powinien być zgodny z 

punktem 5.7 niniejszej specyfikacji technicznej,  
• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  

- Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m) rury dla każdego typu średnicy,  
- 1 sztuka kompletnej studzienki (każdego rodzaju).  
- 1 sztuka wbudowania prefabrykowanego wylotu. 
- 1 sztuka wykonania regulacji pionowej studni. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady przejęcia robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 niniejszej specyfika-
cji technicznej dały wyniki pozytywne.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających podlegają następujące elementy:  
• roboty montażowe wykonania rur kanałowych  
• wykonane studzienki, osadzenie  wylotu pref.  
• (wykonana izolacja),  
• zasypany zagęszczony wykop.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamo-
wania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być mniejsza niż odległość 
między studzienkami.  
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
• Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupełnieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania robót.  
• Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia 
podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny 
terenu, zadrzewienie.  
• Dziennik budowy.  
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  
Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie „Kon-
trola jakości robót” niniejszej specyfikacji.  

 Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i pisane do dziennika budowy.  
8.3. Przejęcie części robót  

Jest to przejęcie techniczne całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie 
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stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. Przy odbiorze części robót wymagane jest 
przedłożenie następujących dokumentów:  
• wszystkich dokumentów wymaganych przy Przejęciu części Robót,  
• protokołów wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
• protokołu przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,  
• świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów,  
• dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonanej przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną.  
 
Przy przejęciu należy sprawdzić:  
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,  
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
• aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,  
• protokoły badań szczelności całego przewodu.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:  oznakowanie robót, dostawę materiałów,  

ostateczne wyprofilowanie dna wykopu, wykonanie podsypki pod kanały, ułożenie przewodów kanalizacyjnych i przy-
kanalików, wykonanie  połączeń, ( wpięcie się do istniejących studni wraz z robotami towarzyszącymi a w tym m. in-
nymi: wykucie otworów, obrobienie betonem połączeń ),  wbudowanie wylotów  prefabrykowanych odprowadzających 
wodę do cieku oraz zakup i montaż klap p.cofkowych,

 
przeprowadzenie pomiarów, prób i badań wymaganych w specy-

fikacji technicznej, wykonanie zasypki rurociągów do wysokości wymaganej w specyfikacji technicznej, wykonanie 
geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu kanalizacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej.  
Cena wykonanej i odebranej studzienki obejmuje: wykonanie podłoża, ułożenie ( i zaizolowanie kręgów,) wyprofi-

lowanie kinety, ustawienie prefabrykowanych elementów  studzienek na przygotowanym podłożu, montaż pokryw,  
włazów, kratek, wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej osadzenia studni , wykonanie dokumentacji 
powykonawczej.  
Cena  wykonania robót remontowych związanych  z istniejącą kanalizacją deszczową obejmuje: regulację  pio-

nową studni z dostosowaniem do wysokości rzędnych projektowanych, demontaż włazów, pokryw, podniesienie studni 
z ponownym przykryciem studni, wymiana  częściowa pokryw, włazów z kosztami zakupu, ( roboty rozbiórkowe oraz 
odbudowa nawierzchni wg   części drogowej) wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej osadzenia studni, 
wykonanie dokumentacji powykonawczej.  
 
  10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  
 [1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.  
[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.  
[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  
[5] PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  
[6] PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania-  
[7] BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.  
[8] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.  
[9] PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę skrawania i odchyłki masy.  
[10] PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A.  
[11] PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.  
[12] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
[13] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
[14] PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.  
[15] PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych 
przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.  

Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę  Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

 

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i prze-
pisy. 
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W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we 
własnym zakresie.     

 IS-5  DRENAŻ FRANCUSKI 

 

1. Wprowadzenie 

1.1  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem drenaży dla 
obiektu pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare 
Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 2, Branża: Melioracyjna, Instalacyjna, Sanitarna  

 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonywaniem drenaży : 

-  drenaż  francuski w geowłókninie  o wym. 40x40  

-  rury DN 160 perforowane. 

  

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

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

45232452-5 Roboty odwadniające 

 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 IS-00 „Wymagania ogólne”. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 
Dren - sączek podłużny z rur PCV o określonych szczelinach umieszczony w drenażu dla odebrania z obsypek wód 

podziemnych i zaskórnych i odprowadzenia ich do odbiornika, 
Drenaż – konstrukcja odwadniająca zbudowana z drenów, kruszywa i geotekstylii umieszczona w wykopie o ustalonym 

spadku podłużnym mająca za zadanie przejęcie wód gruntowych z otaczającej ja bryły gruntowej oraz podłoża drogo-
wego. 
Geowłóknina –wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana, o właściwościach dyfuzyjnych, pozwalających na 

swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym 
oraz zapewniać wieloletnią żywotność, w tym odporność na agresywne środowisko chemiczne, gnicie i grzyby 
 

Materiał mineralny – nielasujący się materiał mineralny naturalny lub łamany. 

 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w IS-00 „Wymagania ogólne”         
pkt. 2. 

2.2 Rodzaje i wymagania materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu drenażu są: 

 kruszywa naturalne: żwir, frakcji od 16 mm do 32 mm. wg PN-B-11111;1996, 

 geowłóknina  o gram. 150    

2.3 Wymagania dla rur 

Należy zastosować rury perforowane ( na całym obwodzie)  DN 160. 

3 . Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w IS-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4 . Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w IS-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w term i-
nie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepi-
sów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inżyniera do pracy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na dro-
gach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysusze-
niem i zawilgoceniem. 

 

5 . Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w IS-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w IS-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 

W czasie prowadzenia robót należy:  

- sprawdzać zgodność z dokumentacją projektową lokalizacji drenażu 

- sprawdzać wymiary drenażu 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w IS-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót.  

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w IS-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.1.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli  wszystkie 
pomiary i badania, wymienione w pkt. 6. dały wyniki pozytywne. 

9. Rozliczenie robót 

9.1. Cena jednostki obmiarowej wykonania  drenażu francuskiego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 wykonanie wykopu, 

 zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 ułożenie geowłókniny wraz wbudowaniem kruszywa i ułożeniem rury drenażowej (w tym obsypka i zasypka 
rur)   

 przeprowadzenie kontroli wykonania robót 

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą 
ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej wykonania drenażu  z rur perforowanych  obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie wykopu, 

- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- wbudowanie kruszywa ( podsypka, obsypka ), 

- ułożenie i montaż rur  
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- przeprowadzenie kontroli wykonania robót, 

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą 
ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

   

10. Przepisy związane 

1. PN-B-06714-12:1976 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych. 

2. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 

3. PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 

4. PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

5. PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

6. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemiczne właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 

7. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metoda oznaczenia odporno-
ści na rozdrabianie. 

8. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

9. PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

10. BN-64/8931-02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podło-
ża przez obciążenie płytą. 

11. BN-68/8931-04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planofrafem i łatą. 

12. PN-B-11111:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka. 

Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę  Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

 

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.    
 

 
 IS- 06 PRZEPUST (REMONT)     

 
      
1. WSTĘP. 
1. 1.   Przedmiot STWiORB    IS. 
 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z wykonywaniem  remontu przepustu na rzece Fiszerka, km 2974 w  ramach zadania pn.:  „Rozbudowa drogi              
powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 
7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 2, Branża: Melioracyjna, Instalacyjna, Sanitarna  

  
1.2 Zakres stosowania STWiORB IS. 
 

  Specyfikacja techniczna  do stosowania  jako dokument przetargowy  i kontraktowy    przy zlecaniu i realizacji robót 
jak w pkt 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych STWiORB    IS. 
 

         Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  wykonywaniem robót 
remontowych przepustu o konstrukcji żelbetowej / betonowej i obejmuje: 

 Roboty rozbiórkowe  części elementów konstrukcji bet/żelb. –zawiera STWIORB    cz. drogowej D-01.02.04 

 roboty pomiarowe budowli – wg ST  cz. drogowej D-01.01.01 

 roboty ziemne, 

 wykonanie podłoża z materiałów sypkich, 

 wykonanie zbrojenia - wg ST odrębnej IS -05 a 
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 wykonanie elementów konstrukcji żelbetowej ( przedłużenie przepustu) -wg ST odrębnej  IS -05 a 

 osadzenie barier  ochronnych- wg ST cz. drogowej D-07.05.01. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Stosowne określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w  STWiORB    IS -00  " Wymagania ogólne " pkt. 1.4.  
 
Przepust -  obiekt   wybudowany   w   formie   zamkniętej  obudowy  konstrukcyjnej,  służący do   przeprowadzenia 

wody małych cieków wodnych. 
Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych żelbetowych.           
Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca nasyp. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i z definicjami poda-
nymi w STWiORB    IS- 00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

         Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB    IS-00    "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.  

2 MATERIAŁY. 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

         Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB    IS-00  " Wy-
magania ogólne" pkt. 2. 
 
2.2.   Rodzaje materiałów. 
2.2.1         Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów wałowych  rur  żelbetowych , objętych niniejszą 

STWIORB     oraz elementami towarzyszącymi, są: 

 beton, 

 stal zbrojeniowa  

 materiały sypkie ,  

 zaprawa cementowa, 

2.2.1.2. Zbrojenie 

Stal zbrojeniowa : pręty fi 8-12, kl.AIII-N wg ST 
 
2.2.1.3. Beton 

Mieszanka betonowa C 30/37 beton konstrukcyjny 
Beton podkładowy C 12/15  

3 SPRZĘT. 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB    IS-00  "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB     IS -00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

       Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB    IS-00   "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

      Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
a) ew. odwodnienia, 
b) wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu, 
c) innych robót podanych w dokumentacji projektowej i STWIORB  IS. 

5.3. Wykop. 

       Sposób wykonywania robót ziemnych pod  ławę  podsypkową    powinien być dostosowany do wielkości przepu-
stu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu  i rodzaju gruntu. Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich 
zakończeniu  można było  przystąpić do  wykonywania przepustu, rurociągu. Wykop pod przepust należy zabezpieczyć 
zgodnie z dokumentacją projektową.  
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5.4. Podłoże  pod przepust. 

 Podłoże pod przepust wykonać z materiałów sypkich.  

5.5. Przyczółki  

Przyczółki należy wykonać na wlocie i wylocie o konstrukcji żelbetowej z betonu C30/37 ze zbrojeniem stalą o śr fi 8 
mm-12, kl.AIII N. Stronę odziemną powierzchni zaizolować dwukrotnie np. bitizolem/dysperbitem.    

5.6.  Barierka  

Bariera stalowa wg Dokumentacji projektowej oraz STWIORB    cz. drogowej D-07.05.01. 
   
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

       Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB    IS -00 "Wymagania ogólne"  

6.2. Kontrola jakości wykonywanych robót. 

       Kontrolę jakości robót należy wykonać zgodnie z STWiORB    IS -00  Wymagania ogólne"  
 
7.    OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

       Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB    IS -00 "Wymagania ogólne" . 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostki obmiarowe  wraz z elementami wyszczególnionymi w przedmiarze robót. 
 
8.    ODBIÓR ROBÓT   

       Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB    IS  -00 "Wymagania ogólne" . 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB    i wymaganiami Inspektora , jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki  pozytywne. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  STWiORB    IS - 00 "Wymagania  ogólne ". 
 
9.2.Cena jednostki obmiarowej. 
       Cena wykonania remontu przepustu  wraz z elementami towarzyszącymi /1m

3
/1kg/1mb w  obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 roboty ziemne: wykopy , nasypy /szalowanie, odwodnienie/  

 wymiana gruntu, 

 przygotowanie, zagęszczenie podłoża,   

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podsypki, 

  wykonanie przyczółków żelbetowych-1m
3
, zbrojenie-1 kg wraz z izolacją pow. odziemnych jw. –m2, dylatacja, 

wykonanie izolacji odziemnych części przepustu środkami przyjaznymi środowisku, po zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru, 

 zabezpieczenie powierzchni środkami bezbarwnymi,  

 osadzenie barier stalowych wraz z elementami towarzyszącymi  -1mb -odrębna specyfikacja  

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy. 

 

 PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarową elementów budowlanych z beto-
nu                               

 PN-B-04481Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu 
 PN-B-06253Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w  środowisku agresywnych wód grunto-

wych 
 PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykłe 
 PN-B-19701Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i   ocena zgodności 
 PN-B-24622Roztwór asfaltowy do gruntowania 
 PN-B-32250Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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 PN-D-95017Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
 PN-D-96000Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
 BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie 
 BN-79/6751-01Materiały do izolacji przeciw wilgotnościowej. Papa asfaltowa. BN-88/6751-03Papa asfaltowa  
 BN-68/6753-04Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciw wilgotnościowych 
 BN-74/9191-01Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych.    Wymagania i 

badania przy odbiorze  

Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

 

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i 
przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we 
własnym zakresie.     

 IS -06 a  ROBOTY  BETONOWE I ŻELBETOWE 

1. Wprowadzenie  

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych/żelbetowych 
związanych z  remontem istniejącego przepustu dla zad.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica       
Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 2, Branża: Melioracyjna, Instalacyjna, Sanitarna  

 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót betonowych zgodnie z Ry-
sunkami Robót i obejmują wykonanie(wylewanie na mokro) elementów betonowych i żelbetowych (wraz ze zbroje-
niem) remontu istniejącego przepustu na rzece Fiszerka:  

 podkładów betonowych, 

 elementów żelbetowych konstrukcji przepustu: przedłużenie ist. przepustu, przyczółki, bariera wraz z wykona-
niem matrycy do odciśnięcia kształtu imitującego układ sklepienia ceglanego (wg rys. 10.2) 

 

1.3  Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

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

45262300-4      Betonowanie 

45262310-7              Zbrojenie 

1.4 Określenia podstawowe  

 Określenia podstawowe: 

Beton (beton zwykły) – mieszanka o gęstości powyżej 1,8 t/m
3
 wykonana z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych, 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzy-
małości na ściskanie, 

Podstawę klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206-1 stanowi wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określana 
w MPa w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150mm i wysokości 300 mm (fck,cyl) lub na próbkach 
sześciennych o boku 150mm (fck,cube), 

Jeżeli w DP mowa o betonie oznaczonym za literą B i symbolem cyfrowym (wg. nieobowiązującej normy PN-B-06250) 
należy przez to rozumieć beton klasy C fck,cube. np. oznaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20, 

Mrozoodporność betonu – odporność betonu stwardniałego na działanie mrozu; wyróżniamy stopnie, tj. F25, F50, 

F100, F150, F200, F300, gdzie liczby oznaczają ilość cykli zamrażania i odmrażania, które beton znosi bez utraty war-
tości, 

Wodoszczelność betonu – odporność betonu stwardniałego na przenikanie wody; w niniejszej specyfikacje stopnie 
wodoszczelności (W2, W4, W6, W8, W10, W12) określono zgodnie z normą PN-B-06250, 
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Szczelina dylatacyjna – celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio wykończona i uszczelniona, 
umożliwiająca wydłużanie i kurczenie się płyt konstrukcji, 

Izolacje – warstwy budowlane spełniające w zależności od przeznaczenia funkcje izolacji: wodochronnej (przeciwwil-

gociowej, przeciwwodnej i parochronnej), ciepłochronnej, ogniochronnej, przeciwhałasowej i przeciwkorozyjnej i wyko-
nane jako: powłokowe (nanoszone natryskiem lub przez malowanie), warstwowe (z zapraw, materiałów rolowanych i 
płytowych klejonych), strukturalne (iniekcje, dodatki do betonów, impregnacja). 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2 Wymagania dotyczące Materiałów 

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

2.1 Beton 

Mieszanka betonowa może być produkowana wyłącznie na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru recep-
tury laboratoryjnej. Należy projektować i specyfikować beton zgodnie z wymaganiami z PN-EN 206-1:2003 oraz krajo-
wym uzupełnieniem tej normy tj. PN-B-06265:2004. Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub produ-
cent betonu towarowego na podstawie wyników badań materiałów, wyżej wymienionej normy, ogólnie stosowanych 
metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Wytwórnia betonów powinna mieć odpowied-
nie zaplecze magazynowe dla cementu i kruszywa oraz być w pełni zautomatyzowana (dozowanie, odważanie, czas 
mieszania i opróżniania). Wytwórnia podlega akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

W przypadku każdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie przyjęcia Wykonawca winien 
przedłożyć dokumenty dostawy zawierające, co najmniej następujące informacje: 

 nazwę lub numer składu betonu towarowego, 

 numer serii dokumentu dostawy, 

 datę, 

 numer betonowozu, 

 nazwę nabywcy, 

 nazwę i lokalizację miejsca budowy, 

 gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, jeżeli została określona, 

 określoną urabialność, 

 typ cementu, 

 maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa, 

 rodzaj lub nazwę domieszki, jeżeli została dodana, 

 ilość betonu w metrach sześciennych, 

 godzinę załadunku. 

W dokumencie Wykonawca winien przewidzieć puste miejsce na dodatkowe pozycje, które mogą być wymagane, oraz 
na wpisanie następujących informacji po dostarczeniu betonu na Teren Budowy: 

 godzina wyjazdu i przyjazdu ciężarówki, 

 godzina zakończenia rozładunku, 

 informacje o dodatkowej ilości wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na Terenie Budowy. 

2.2 Cement 

Do produkcji betonu należy stosować cement zgodny z normą PN-EN197-1.  Nie wolno używać cementów bardzo 
szybko wiążących, szybko wiążących, cementów siarczanowych ani cementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego 
i cementów zawierających chlorek wapniowy. 

Cement powinien wykazywać odporność na agresywne oddziaływanie środowiska (a w szczególności wód), w którym 
pracować będzie beton. W związku z powyższym powinno się przeprowadzić ocenę trwałości cementu dla warunków 
pracy betonu w oparciu o analizę wód gruntowych, a w przypadku betonów hydrotechnicznych, również innych me-
diów, z którymi będzie miał styczność beton (np. ścieki, osady). 

Z uwagi na możliwość reaktywnego działania kruszywa z alkalicznymi składnikami cementu należy stosować cementy 
niskoalkaliczne (NA) wg PN-B-19707:2003, chyba, że na podstawie wyników przeprowadzonych przez Wykonawcę 
badań Inspektor nadzoru uzna kruszywo za niereaktywne. 

 

Magazynowanie: 

 cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpie-
czone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścia-
nach); 

 cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego zała-
dunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, do czyszczenia oraz klam-
ry na wewnętrznych ścianach). 
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Składowanie cementu luzem dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru. 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ście-
kami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpiecza-
jące cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty 
do betonu po okresie: 

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.3 Domieszki do betonu 

Chemiczne domieszki do betonów winny spełniać wymagania normy PN-EN 934-2:2002 a ich stosowanie winno być 
zgodne z wymogami określonymi w normie PN-EN 206-1:2003. 

Domieszki Wykonawca można zastosować w celu: 

 zwiększenia urabialności betonu bez zwiększania stosunku wody do cementu, 

 uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opóźnienia tężenia betonu, 

 zwiększenia trwałości betonu, 

 ograniczenia odsączania wody i związanego z tym osiadania i pękania betonu. 

Bez pisemnego zalecenia lub zgody Inżyniera nie wolno stosować domieszek do betonów i cementów zawierających 
dodatki. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje stosowania domieszek, zgoda na zastosowanie domieszek nie 
zostanie wydana, chyba, że dowiedzie się wyraźnych korzyści technicznych płynących z ich użycia, jakich nie można 
uzyskać, stosując zwykłe składniki mieszanki betonowej. 

Do betonu można dodawać wyłącznie domieszki płynne. Muszą one spełniać przyjęte normy, nie mogą zawierać 
chlorków ani innych substancji mogących mieć negatywny wpływ na projektowane parametry betonu lub powodujących 
korozję zbrojenia. Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujących lub przyspieszających czas tęże-
nia betonu. 

Stosowanie domieszek wykorzystywanych do produkcji betonu płynnego oraz domieszek dodawanych w miejscu lania 
betonu będzie dozwolone wyłącznie w szczególnych okolicznościach, gdy wykazane zostaną wyraźne korzyści tech-
niczne płynące z ich użycia. Receptury betonu z domieszkami musi opracować laboratorium autoryzowane przez do-
stawcę (producenta) tychże domieszek, a ich skuteczność musi spełniać wymagania Kontraktu. 

Na potrzeby związane z zatwierdzeniem Wykonawca winien przekazać Inspektorowi nadzoru następujące informacje: 

 wielkość dozowania, 

 charakterystyczne szkodliwe efekty dodania zbyt małej dawki lub przedawkowania, jeżeli takie istnieją, 

 nazwę (nazwy) chemiczne głównych składników aktywnych domieszki, 

 potwierdzenie, że domieszka jest wolna od chlorków, 

 deklarowaną przez producenta zawartość alkaliów rozpuszczalnych w kwasie, wyrażoną jako równoważny tlenek 
sodu do masy, 

 stwierdzenie, czy domieszka powoduje napowietrzanie betonu przy zastosowaniu jej w ilości zalecanej przez pro-
ducenta, 

 termin ważności i warunki, w jakich Wykonawca winien przechowywać domieszki. 

Ponadto właściwość i skuteczność domieszki Wykonawca winien sprawdzić, przygotowując zaroby kontrolne z cemen-
tami, kruszywami i innymi materiałami stosowanymi w pracach budowlanych. 

Jeżeli zachodzi konieczność równoczesnego użycia dwóch lub większej ilości domieszek w tej samej mieszance beto-
nowej, Wykonawca winien wówczas dostarczyć danych do oceny ich wzajemnego oddziaływania i zapewnienia ich 
zgodności. Przydatność tę Wykonawca winien sprawdzić w badaniach wstępnych. 

Zabronione jest w produkcji betonu towarowego stosowanie równoczesne domieszek do betonu różnych producentów. 

 

2.4 Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno być zgodne z PN-EN 12620:2004 

Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i właściwości, np. kształt ziaren, mrozoodporność, ścieralność, zawartość pyłów, 
należy dobrać biorąc pod uwagę: 

 realizację robót, 

 przeznaczenie betonu, 

 warunki środowiska, na które będzie narażony beton, 

 wszelkie wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub kruszywa przy mechanicznym wykańczaniu powierzch-
ni betonu 
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Maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa należy dobierać, uwzględniając otulinę zbrojenia oraz minimalną 
szerokość przekroju elementu. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i 
czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

2.5 Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

2.6 Stal zbrojeniowa 

Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-I do A-III N powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 
PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215. 

Do każdej partii stali zbrojeniowej dostarczanej na budowę wytwórca zobowiązany jest załączyć zaświadczenie o jako-
ści (atest) stwierdzające zgodność wyrobu z wymogami norm państwowych. Każdy krąg lub wiązka prętów stali do-
starczanej na budowę powinna być zaopatrzona, co najmniej w dwie przywieszki, na których należy podać w sposób 
trwały: znak wytwórczy, średnice nominalną, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obróbki cieplnej. 

Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli sprawdzając: zgodność atestu z zamó-
wieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach załączonych do kręgów i wiązek prętów. Ponadto, należy 
sprawdzić wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostoliniowość prętów dostarczonych w wiązkach. 

Dostarczana na Teren Budowy stal zbrojeniowa, jak również gotowe do wbudowania elementy zbrojenia (pręty) powin-
ny być składowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych składowiskach, które zabezpieczałyby je przed 
zanieczyszczeniami, wpływem czynników atmosfery oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 

2.6.1 Przechowywanie, czyszczenie i zabezpieczenie zbrojenia stalowego 

Zbrojenie Wykonawca winien przechowywać na drewnianych podporach na nieprzepuszczalnym, gęstym betonie lub 
nawierzchni bitumicznej, przygotowanych do tego celu. Płyty muszą być wolne od pyłu, piasku, gleby lub innych mate-
riałów, które mogą przedostać się na teren składowania niesione wiatrem, w wyniku odbywającego się ruchu kołowego 
lub pieszego albo w inny sposób. Wymagania te znajdują zastosowanie zarówno w odniesieniu do miejsc wyznaczo-
nych na zginanie i oczyszczanie zbrojenia, jak i do punktów przechowywania zbrojenia prefabrykowanego. Wykonanie 
podłoża z betonu lub płyt bitumicznych Wykonawca winien zakończyć przed przyjęciem pierwszych partii zbrojenia na 
Teren Budowy. 

Podczas montażu zbrojenie musi być oczyszczone z luźnej zgorzeliny walcowniczej i rdzy, nie może też być zanie-
czyszczone smarami, brudem, olejem, farbą, glebą, siarczanami, chlorkami ani innymi substancjami mogącymi pogor-
szyć właściwości spajające lub zapoczątkować albo nasilić korozję zbrojenia. 

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca winien poddać zbrojenie kontroli końcowej, a w przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek braków i wad naprawić je, stosując zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru metodę. 

3 Sprzęt 

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

Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 

 betonomieszarki samochodowe, 

 samochodowa pompa do mieszanek, 

 wibratory pogrążalne i listwowe, 

 deskowania płytowe średniowymiarowe systemowe, 

 urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej, 

 zagęszczarki płytowe, 

 dźwig samojezdny, 

 spawarki, 

 narzędzia ręczne. 

4 Środki transportu 

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

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących środków transpor-
tu: 

 samochód - mieszarka do transportu mieszanki betonowej, 

 przyczepa do transportu stali zbrojeniowej. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość 
„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru. 
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. – przy temperaturze +15 ºC, 

 70 min. – przy temperaturze +20 ºC, 

 30 min. – przy temperaturze +30 ºC. 
 

5 Wykonanie Robót 

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

Wykonanie robót wykończeniowych powinno odbywać się zgodnie z właściwymi WTWiOR – Warunki Techniczne Wy-
konania i Odbioru Robót – ITB, normami przywołanymi w punkcie 10 ST, wytycznymi w PW, a także instrukcjami pro-
ducentów i dostawców systemów technologicznych. W szczególności należy stosować wytyczne zamieszczone poni-
żej. 

 

5.1 Uwagi wstępne 

Roboty betonowe przewidziane do realizacji w niniejszej ST obejmują wykonanie następujących elementów wylewa-
nych na mokro: 

 podłoży betonowych, 

 konstrukcja przepustu (przedłużenie) wraz z wyrobieniem/ odtworzeniem imitacji sklepienia ceglanego  z rys.  
10.2 

5.2 Elementy betonowe i żelbetowe wykonywane na mokro 

5.2.1 Deskowanie 

Zaleca się stosowanie deskowań systemowych, zwanych inaczej urządzeniami formującymi, określanych klasyfikacy j-
nie jako deskowania przestawne, rozdzielcze drobno, średnio lub wielkowymiarowe. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powierzchnię deskowania należy powlec możliwie cienką warstwą środka 
zmniejszającego przyczepność betonu do deskowania. Nie należy dopuścić do zanieczyszczenia środkami zmniejsza-
jącymi przyczepność betonu powierzchni przerwy roboczej, prętów zbrojenia oraz elementów stalowych wbudowanych 
w konstrukcję. Środki zmniejszające przyczepność betonu nie mogą zniszczyć jego struktury. 

Deskowania i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność ukła-
du oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz 
wielokrotność ich użycia. 

5.2.2 Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej 

Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny być zgodne z wymaganiami norm. 

Prace związane z gięciem, cięciem, montażem, układaniem, transportem i magazynowaniem zbrojenia Wykonawca 
winien wykonywać zgodnie z wymaganiami normy ENV 13670-1:2000 Wykonywanie konstrukcji betonowych.Cz. 1: 
Uwagi ogólne. 

Kształty giętych prętów zbrojeniowych muszą być zgodne z normą ENV 13670-1:2000. Pręty Wykonawca winien zgi-
nać powoli i równo, nie wolno ich odginać i ponownie giąć ani zginać, gdy ich temperatura wynosi poniżej 5°C. Materiał 
zbrojenia Wykonawca winien dociąć tak, aby objąć nim wszystkie szczegóły konstrukcji, przewidując zapas na wyko-
nanie zakładek. Gięcie musi być wykonane przed umieszczeniem zbrojenia na jego docelowej pozycji. Niedozwolone 
jest jego nagrzewanie lub spawanie. Pręty i materiał zbrojenia Wykonawca winien giąć na zimno, używając albo giętar-
ki, albo dziurownic kowalskich i haków. 

Podczas przygotowywania prętów i materiału zbrojenia nie wolno nagrzewać ani spawać. 

Zbrojenie Wykonawca winien montować zgodnie z tolerancją odpowiednią dla danej konstrukcji. Wykonawca winien je 
trwale zamocować we właściwym miejscu, wiążąc drutem oraz za pomocą bloków betonowych albo przy użyciu innych 
zatwierdzonych rozpórek. Umiejscowienie rozpórek i sposób ich zastosowania musi zostać zatwierdzony. Betonu ani 
zbrojenia nie wolno ciąć bez uzyskania na to pisemnego zezwolenia.  

Żadne elementy nie mogą przeszkadzać we właściwym rozmieszczeniu zbrojenia, którego części muszą być nie tylko 
właściwie umieszczone, ale również muszą pozostać nienaruszone podczas lania i tężenia betonu. Zbrojenie nie może 
być zanieczyszczone środkiem zapobiegającym przywieraniu lub inną substancją, która może przeszkodzić idealnemu 
połączeniu stali i betonu. 

Po uzyskaniu aprobaty zbrojenie wykonane z miękkiej stali może zostać chwilowo odgięte w miejscach połączenia 
konstrukcji. Wykonawca winien to zrobić z zachowaniem ostrożności, do osiągnięcia minimalnego wewnętrznego kąta 
zginania równego czterem średnicom pręta i w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia betonu podczas zginania i po-
nownego prostowania. Niedozwolone jest zginanie prętów i materiału zbrojenia o wysokiej plastyczności w miejscach 
połączenia konstrukcji. Zbrojenie wykonane ze stali o wysokiej plastyczności nie może być narażone na uszkodzenia 
mechaniczne ani na wstrząsy przed zalaniem go masą betonową. 

 

Poniżej przedstawiono dozwolone tolerancje dotyczące rozmieszczenia całości zbrojenia w ukończonym elemencie 
robót: 

 rzeczywista warstwa betonu pokrywająca całość zbrojenia razem z połączeniami nie może być cieńsza niż okre-
ślone pokrycie nominalne minus 5 mm, 
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 w przypadkach gdy zbrojenie jest umieszczone względem tylko jednej powierzchni elementu, np. prosty pręt w 
płycie, rzeczywista warstwa pokrywająca betonu nie może być większa niż wymagane pokrycie nominalne plus: 

 5 mm w przypadku prętów wielkości 12 mm lub mniejszych, 

 10 mm w przypadku prętów powyżej 12 mm, ale mniejszych lub równych 25 mm, 

 15 mm w przypadku prętów przekraczających 25 mm. 

5.2.3 Układanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 

 wykonanie zbrojenia 

 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

 wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie  

 gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy. 

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem 
uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się 
deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji 
monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabeto-
nowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo zaprawą kontaktową. 

 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 

 w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań,  

 szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i 
sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

 w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nad-
mierną utratą wody, 

 w czasie deszczu ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; 

 w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechanicz-
ne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powin-
ny być podane: 

 data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub części budowli, 

 wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych i w czasie zagęszczania nie 
powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa 
od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 
półciekłej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych. Przy stoso-
waniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny sku-
teczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 
1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w 
dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 

Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zacho-
dzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 
w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm.  

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych, 
jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju 
mieszanki betonowej. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od 
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Opieranie 
wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 

Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym wibratory wgłębne należy stosować do 
mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) 
należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmnie j-
szym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej1,47 kW) należy stosować do kon-
strukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m. 



 

 
 

 
WTU Sp. z o.o. , ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław                                                         56 
 

SSTWiORB - TOM 2 BRANŻA MELIORACYJNA, INSTALACYJNA, SANITARNA 

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka 

w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 
 

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega uplastycz-
nieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 
MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 

Przerwy robocze powinny być wykonywane ściśle wg dokonanego w Dokumentacji Budowy podziału konstrukcji na 
bloki betonowania. Wszelkie odstępstwa i zmiany od dokumentacji muszą być uzgodnione z nadzorem autorskim. 
Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegające na usunięciu szkliwa cementowego oraz zaprawy, aż do 
częściowego odsłonięcia większych ziarn kruszywa, można wykonać przez: 

 zmywanie silnym strumieniem wody (pod dużym ciśnieniem 30-60 MPa), 

 zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprężonego powietrza, 

 stosowanie specjalnych preparatów powstrzymujących twardnienie betonu w przypowierzchniowej warstwie 
bloku, 

 skuwanie ręczne lub mechaniczne. 

Bezpośrednio przed betonowaniem należy z zagłębień powierzchni usunąć wodę i wykonać warstwę kontaktową. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z Rysunkami. Taśma uszczelniająca dylatację musi być zamo-
cowana w deskowaniu w sposób stabilny, dlatego powinna być umieszczona między dwoma krawędziakami. Taśmy 
uszczelniające dylatację powinny być szczególnie starannie zabetonowane, a beton wokół nich należycie zagęszczo-
ny. Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie taśm dylatacyjnych wystąpiły jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie połą-
czenia taśm dylatacyjnych powinny być wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomocy specjalnych urzą-
dzeń, np. zamawianych razem z taśmami u producenta. Połączenia taśm pod kątem powinny być wykonywane w po-
staci elementów prefabrykowanych, dostarczane przez producenta taśm. W miejscu wbudowania taśmy należy wyko-
nywać tylko połączenia doczołowe taśm przyciętych prostopadle do ich osi. 

Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej dla wiązania elementu i 
przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na utrzymywaniu zewnętrznych powierzchni betonu 
w stanie wilgotnym przez: 

 polewanie lub spryskiwanie wodą, 

 odsłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi, słomianymi lub włókniną 
geotechniczną, 

 wykonanie obrzeży w postaci wałków z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i zalanie wodą war-
stwą o głębokości 2-3 cm; przy temperaturze poniżej +5 ºC betonu nie należy polewać, a przed utratą wilgoci 
chronić przez przykrywanie folią, 

 wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu nanoszonych zwykle metodą 
natryskową. 

5.2.4 Betonowanie w wysokiej temperaturze 

Betonowanie w wysokiej temperaturze zdefiniowano jako wykonywane w warunkach występujących jednocześnie: 
wysokiej temperatury powietrza, niskiej wilgotności względnej i niskiej prędkości wiatru, co może mieć ujemny wpływ 
na jakość świeżego lub stwardniałego betonu albo wpływać na zmianę jego właściwości. Wykonawca nie powinien 
wykonywać betonowania, gdy temperatura powietrza przekracza 35°C, a temperatura betonu jest wyższa niż 30 º C. 
Temperaturę betonu podzielonego na partie w czasie jego lania Wykonawca winien utrzymywać na możliwie najniż-
szym poziomie. Nie może ona przekraczać wartości 30°C. Wykonawca winien stosować się do zaleceń zawartych w 
wydawnictwach normalizacyjnych dotyczących praktyki betonowania w wysokich temperaturach. 

Temperatura zbrojenia stalowego powinna być wystarczająco niska, aby zagwarantować, że beton nie będzie wysy-
chał, stykając się z nim. Wykonawca winien podjąć odpowiednie środki mające na celu zapewnienie układania możli-
wie chłodnego betonu i odpowiednio niskiej temperatury betonowania w celu ograniczenia spadku urabialności, pęka-
nia plastycznego, przedwczesnego wysychania betonu oraz powstawania wysokich temperatur i gradientów tempera-
tury w sporządzanym betonie. 

Proponowane środki, które Wykonawca winien opisać w instrukcjach postępowania, mogą obejmować: 

 malowanie na kolor biały lub srebrny wszystkich zbiorników do magazynowania, lejów samowyładowczych, rur, 
ścian lub dachów, które mieszczą lub służą do transportu kruszywa, cementu lub wody domieszkowej, 

 zacienianie i zraszanie wodą kruszywa, 

 wybieranie kruszywa z hałd z zastosowaniem technik pozwalających na uniknięcie bezpośredniego użycia kru-
szywa z powierzchni, 

 stosowanie schłodzonej wody zarobowej lub kruszonego lodu, 

 zacienianie szalowania przez kilka godzin poprzedzających układanie betonu, 

 zacienianie betonu podczas i po zakończeniu jego wykonywania, 

 izolowanie stalowych form i szalunku w celu zapobiegania nadmiernym wahaniom temperatury na powierzchni 
betonu, 

 instalowanie osłon przed wiatrem, 

 wykonywanie robót w nocy. 
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W przypadku wykonywanie niewielkich konstrukcji rozprzestrzenionych na dużej powierzchni, takich jak wykonywanie 
instalacji kanalizacyjnych, gdzie czas transportu może być wydłużony, można zaproponować mieszanie betonu na 
sucho z dodaniem wody bezpośrednio przed betonowaniem. Instrukcje postępowania w przypadku takiej propozycji 
muszą opisywać metody dokładnego dozowania wody. 

Jeżeli nie zaznaczono ani nie zalecono inaczej, w przypadku betonowania w wysokiej temperaturze Wykonawca wi-
nien stosować poniżej przedstawione procedury dotyczące dojrzewania betonu.  

5.2.4.1 Powierzchnie odsłonięte 

Odsłonięte powierzchnie betonowe Wykonawca winien dokładnie przykryć arkuszami z polietylenu w ciągu 20 minut od 
położenia i zagęszczenia betonu, a po upływie kolejnych dwóch lub trzech godzin arkusze polietylenowe Wykonawca 
winien zastąpić grubą, mokrą tkaniną jutową pokrytą polietylenem. Gdy jest to wymagane, arkusze polietylenowe moż-
na tymczasowo usuwać w związku z wykończeniem powierzchni. 

Tkaninę jutową Wykonawca winien w sposób ciągły nawilżać wodą o jakości określonej dla betonowania, przez okres 
co najmniej siedmiu dni lub więcej, jeżeli takie będzie zalecenie Inspektora nadzoru. 

Gdy temperatury powietrza przekraczają 30°C w ciągu dnia albo, gdy niższe temperatury w połączeniu z dużą prędko-
ścią wiatru mogą z dużym prawdopodobieństwem prowadzić do przedwczesnego wysuszenia betonu, jego powierzch-
nię Wykonawca winien spryskać preparatem błonotwórczym po usunięciu tkaniny jutowej i polietylenu. Preparaty bło-
notwórcze na beton mogą być nakładane wcześniej jako uzupełnienie zastosowanej nawilżonej tkaniny jutowej i polie-
tylenu zaraz po pierwszym zmatowieniu betonu. Preparaty błonotwórcze winny być nakładane urządzeniami określo-
nymi przez producenta preparatu. Preparaty Wykonawca winien nanosić w sposób gwarantujący pokrycie całej po-
wierzchni betonu. Preparat błonotwórczy ze stwardniałego betonu Wykonawca winien usunąć mechanicznie w przy-
padku nanoszenia na powierzchnię betonu innych warstw np. malarskich lub tynkarskich. 

Niezależnie od wyżej wymienionych środków, może zajść konieczność zapewnienia dodatkowej ochrony poprzez za-
stosowanie osłon przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i wiatrem. 

5.2.4.2 Powierzchnie pokryte szalunkiem 

W ciągu pół godziny od zdjęcia szalowania odkryte powierzchnie Wykonawca winien dokładnie przykryć nawilżoną 
tkaniną jutową i polietylenem, a następnie poddać takiej samej procedurze, jakiej podlegają powierzchnie odsłonięte i 
jaka opisana jest powyżej. 

Szalowanie Wykonawca winien osłonić przed słońcem i/lub nawilżać w celu zapobieżenia działaniu wysokich tempera-
tur przyspieszających tężenie betonu. 

W przypadku powierzchni pokrytych szalunkiem, które zostaną odkryte, Wykonawca winien podjąć skuteczne i za-
twierdzone kroki, mające na celu zapobieżenie wysuszaniu betonowych powierzchni i zapewnienie właściwego dojrze-
wania betonu w czasie, gdy wykonywane jest wygładzanie i szlifowanie powierzchni oraz przed zastosowaniem mem-
bran utwardzających lub innych metod przyspieszających dojrzewanie betonu. 

5.2.5 Betonowanie w niskiej temperaturze 

Betonu nie można robić przy użyciu materiałów wystawionych na działanie mrozu chyba, że zostanie przywrócona ich 
właściwa temperatura. 

Betonowania nie wolno wykonywać na zamarzniętym podłożu ani w zamarzniętym szalunku. 

Do czasu osiągnięcia przez beton wytrzymałości 5 N/m
2
 temperatura układanego betonu nie może być w żadnym 

punkcie niższa niż 5°C dla betonu opartego o cementy CEM I oraz 10 º C dla betonów opartych o cementy grupy CEM 
II i CEM III.  

 

Betonowanie w temperaturze powietrza niższej niż 2°C jest dozwolone wyłącznie, jeżeli: 

 kruszywa i woda domieszkowa są wolne od śniegu, lodu i szronu, 

 żadna z powierzchni, z którymi świeży beton będzie się stykał, łącznie z szalowaniem, zbrojeniem, stalą sprężają-
cą i betonem stwardniałym, nie zawierają śniegu, lodu i szronu, a ich temperatura jest zbliżona do temperatury 
świeżego betonu, 

 temperatura świeżego betonu w momencie układania i wlewania do szalowania nie jest niższa niż 5°C lub 10 ºC w 
zależności od stosowanego rodzaju cementu. 

Wykonawca winien utrzymywać wymaganą temperaturę betonu. Po uzyskaniu odpowiedniego zatwierdzenia można 
zastosować następujące metody: 

 podgrzewanie wody zarobowej i kruszywa. Jeżeli woda jest podgrzewana powyżej 60°C, Wykonawca winien 
ją zmieszać z kruszywem, zanim zetknie się z cementem, maksymalna temperatura wody zarobowej nie mo-
że przekraczać 85ºC, 

 zwiększenie zawartości cementu w mieszance, 

 stosowanie cementu wyższej marki lub domieszki przyspieszającej proces twardnienia betonu (domieszki zi-
mowe) nie zawierającego chlorków, nie zalecane są domieszki przyspieszające oparte o związki rodaninowe. 
Stosowanie domieszek przyspieszających twardnienie betonu winno być łączone ze stosowaniem plastyfika-
torów lub superplastyfikatorów przy zagwarantowanej przez producenta zgodności stosowanych domieszek 
do betonu, domieszki winny pochodzić od jednego producenta, 

 pokrywanie górnych powierzchni elementów materiałem izolacyjnym, 
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 osłanianie świeżo położonego betonu od wiatru, 

 stosowanie ogrzewanej osłony szczelnie pokrywającej świeżo położony beton, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na przeciwdziałanie nadmiernemu parowaniu wody oraz powierzchniowemu nasyceniu dwutlenkiem 
węgla przez produkty procesu spalania, 

 stosowanie podgrzewanych elementów szalowania, z zachowaniem środków ostrożności mających na celu 
zapobieganie nadmiernemu parowaniu wody. 

 Beton, który zostanie uszkodzony przez mróz w wyniku niedopełnienia niniejszych warunków, Wykonawca winien 
wymienić. 

Wykonawca winien podjąć odpowiednie kroki w celu zapobieżenia uszkodzeniu betonu w wyniku zamarznięcia wody 
zgromadzonej w wykonanych zagłębieniach i innych szczelinach. Jeżeli zagłębienie lub szczelina posiada odprowa-
dzenie wody, nie można go blokować. Gdy nie ma odprowadzenia, Wykonawca winien poczynić przygotowania na 
wypadek wystąpienia mrozu. 

 

5.2.6 Czynności związane z dojrzewaniem i pielęgnacją betonu 

Czynności związane z dojrzewaniem i pielęgnacją powierzchni betonowych wykonanych z szalowaniem lub bez szalo-
wania Wykonawca winien rozpocząć bezzwłocznie po zakończeniu zagęszczania i po wykończeniu powierzchni. 

Metody związane z dojrzewaniem i zabezpieczeniem betonu Wykonawca winien zaprojektować tak, aby beton był 
chroniony przed przedwczesnym wysychaniem, pękaniem plastycznym, przed wypłukiwaniem betonu przez deszcz i 
wody płynące, przed gwałtownym oziębianiem i wysokimi wewnętrznymi gradientami temperatury, przed niskimi tem-
peraturami i mrozem, przed wibracjami i uderzeniami. 

 

Jeśli będzie to konieczne, Wykonawca winien podjąć kroki w celu zagwarantowania, że: 

 temperatura żadnej części betonowej powierzchni nie spadnie poniżej 5°C lub 10ºC, w zależności od rodzaju 
stosowanego cementu, podczas okresu dojrzewania betonu przy zimnej pogodzie, 

 zróżnicowanie temperatury wewnątrz masy betonu nie przekroczy 20°C. 

 

Po uzyskaniu odpowiedniego zatwierdzenia dojrzewanie betonu może być wspomagane poprzez: 

 pozostawienie szalowania na miejscu, 

 przykrycie betonowych powierzchni nieprzepuszczalną osłoną, 

 przykrycie betonowych powierzchni nawilżonym materiałem wchłaniającym, 

 ciągłe lub częste dodawanie wody (spryskiwanie), 

 nakładanie na powierzchnie przez spryskiwanie powłoki błonotwórczej, z tym że powłoki te nie mogą być stoso-
wane wówczas, gdy będą powodowały niemożliwe do przyjęcia odbarwienie powierzchni albo gdy będą przeszka-
dzały w późniejszej obróbce powierzchni. 

 

W przypadku niewielkich konstrukcji i po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora nadzoru powierzchnie zewnętrzne, 
które mają być pokryte farbami lub membranami bitumicznymi, można w ten sposób wykończyć zamiast stosowania 
wyżej wymienionych metod związanych z dojrzewaniem betonu. Wykonawca winien jednak stosować osłonę przed 
słońcem i nawilżanie w celu kontrolowania temperatur powierzchniowych, w szczególności wówczas, gdy produkty 
mają ciemną barwę. 

Jeżeli wymagania nie przewidują inaczej, minimalne czasy trwania dojrzewania betonu i jego zabezpieczania nie mogą 
być krótsze niż podane w tabeli poniżej: 

Tabela 1 Minimalne okresy dojrzewania i zabezpieczania betonu wyrażone w dniach 

Typ cementu 
Warunki 

otoczenia po 
laniu betonu 

Przeciętna temperatura powierzchni betonu 

5
o
C do 10

o
C ponad 10

o
C 

t (dowolna 
temperatura między 

5
o
C a 25

o
C) 

CEM I, CEM I HSR 

CEM I MSR 

Przeciętne 4 2 60 

t + 10 

j.w. Złe 8 4 80 

t + 10 

CEM II i CEM III Przeciętne 8 4  

 Złe 12 6 140 

t + 10 

Wszystkie  Dobre Brak szczególnych wymagań 
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Uwagi dotyczące tabeli: 

Warunki otoczenia po ułożeniu betonu definiuje się następująco: 

 dobre-wilgotne i osłonięte (wilgotność względna przekraczająca 80%; beton osłonięty przed słońcem i wiatrem) 

 przeciętne-pośrednie między dobrymi i złymi 

 złe-suche lub nieosłonięte (wilgotność względna poniżej 50%; beton nie osłonięty przed słońcem i wiatrem) 

5.2.7 Uszkodzony beton 

Wykonawca winien podjąć odpowiednie kroki w celu zapobieżenia uszkodzeniom, podczas okresu twardnienia i póź-
niej, zarówno całej masy betonu, jak i jego powierzchni, mogącym powstać w wyniku uderzenia, wibracji, działania 
wody lub innego czynnika. Bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia Inspektora nadzoru na wykonywanych konstruk-
cjach betonowych nie wolno umieszczać żadnych obciążeń. Każdy beton, w którego przypadku zostanie stwierdzone 
uszkodzenie lub niezadowalająca jakość w związku z zastosowaniem niewłaściwych składników lub ich proporcji oraz 
złych metod mieszania, transportu, lania lub utwardzania, Wykonawca winien rozbić i wymienić. 

5.2.8 Demontaż szalunku 

Szalowania nie wolno demontować do czasu, aż struktura betonu nabierze wystarczającej wytrzymałości do utrzyma-
nia bez nadmiernego odkształcenia się własnej masy oraz różnych obciążeń konstrukcyjnych i innego rodzaju, które 
będzie musiała utrzymać. Beton musi również wystarczająco dojrzeć, aby mógł się przeciwstawić mogącym go uszko-
dzić siłom fizycznym i mrozowi. 

Szalowanie można demontować wyłącznie po uzyskaniu stosownego pozwolenia. Operacje związane z demontażem 
lub usuwaniem form, szalowania lub deskowania Wykonawca winien wykonywać wyłącznie pod bezpośrednim   nad-
zorem uprawnionego Inżyniera. 

Instrukcje postępowania w odniesieniu do każdej konstrukcji muszą zawierać propozycje dotyczące metod wykonania i 
czasu demontażu szalowania. Zamieszczona poniżej tabela podaje wzorcowe minimalne okresy od układania betonu 
do zdejmowania szalowania. Okresy te mogą jednak zostać zmienione przez Inspektora nadzoru, jeżeli będą tego 
wymagały lub na to pozwalały lokalne warunki środowiska. 

Instrukcje postępowania mogą obejmować propozycje dotyczące zmiany wyżej wymienionych okresów przez odnie-
sienie do uznanych wydawnictw normalizacyjnych dotyczących stosowanej praktyki w zakresie betonowania. W przy-
padku, gdy wnioskuje się o usunięcie szalowania płyt stropowych przed zdjęciem stempli, instrukcja postępowania 
powinna w sposób jednoznaczny wskazywać kolejność i metodę demontażu szalowania płyt stropowych w taki sposób, 
aby pozostawić odpowiednie podparcie. 

 

Tabela 2 Minimalny okres przed demontażem szalowania 

Typ szalowania 

Temperatura powierzchni betonu 

16
o
C  

lub wyższa 
7

o
C 

t (temperatura pomiędzy 0
o
C 

a 25
o
C) 

Szalowanie pionowe do 
wykonania kolumn, 
murów i dużych 
dźwigarów 

12 godzin 18 godzin 
300 

t + 10 
godziny 

Szalowanie stropowe do 
wykonania płyt 
betonowych 

4 dni 6 dni 
100 

t + 10 
dni 

Szalowanie stropowe do 
wykonania płyt 
betonowych i stempli do 
płyt 

10 dni 15 dni 
250 

t + 10 
dni 

Stemple do belek 
i dźwigarów 

14 dni 21 dni 
360 

t + 10 

 

dni 

 

Uwaga dotycząca tabeli: 

Dane z powyższej tabeli mają odniesienie do cementów typu CEM I, CEM I MSR, CEM I HSR podlegających zwykłym 
warunkom dotyczącym dojrzewania betonu. 

5.2.9 Ponowne użycie szalowania 

Przy ponownym używaniu szalowania Wykonawca winien pamiętać o tym, aby jego powierzchnia była gładka i    czy-
sta oraz wolna od wypaczeń, skręceń i innych deformacji. Elementy szalowania, których jakość w opinii  Inspektora 
nadzoru uległa pogorszeniu w takim stopniu, że nie nadają się do użycia, Wykonawca winien odrzucić i usunąć z Tere-
nie Budowy przed upływem 48 godzin lub zniszczyć i bezzwłocznie zastąpić nowym szalunkiem. 
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5.2.10 Tolerancja i wykończenie betonowych powierzchni 

5.2.10.1 Tolerancja 

 Betonowe powierzchnie w elementach wykończonych nie mogą się różnić w sposób dostrzegalny od przed-
stawionych w dokumentacji projektowej. Podlegając wymogom dotyczącym pokrycia zbrojenia, nie mogą przekroczyć  
wymienionych poniżej warunków, chyba że tolerancje dla poszczególnych powierzchni zostały w sposób szczegółowy 
określone Kontrakcie. 

Tolerancje dla powierzchni odsłoniętych: 

 Mury: Pozycja dowolnego punktu powierzchni czołowej musi znajdować się nie dalej niż 10 mm od jej pozycji 
przedstawionej na rysunkach projektowych. Nie może być nieregularności przekraczających 3 mm na długości 3 
m. Poziom w dowolnym punkcie górnej powierzchni muru musi zawierać się w granicach ±3 mm od poziomu 
przedstawionego na rysunkach projektowych. 

Tolerancje dla powierzchni zakrytych: 

Odchylenia od przedstawionych na rysunkach projektowych linii poziomych i pionowych nie mogą przekroczyć  15 mm. 

5.2.10.2 Wykończenie powierzchni 

Wykończenie odsłoniętego betonu musi spełniać podane niżej warunki. 

 Nie może być żadnych wyraźnych nieregularności ani widocznych wad powierzchni. 

 Powierzchnie powinny być zatarte packą stalową w celu uzyskania jednorodności i gładkości. 

5.2.11 Pęknięcia konstrukcji betonowych 

Wypełnianie szczelin jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej aprobaty Inspektora nadzoru. 

6 Kontrola jakości 

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

6.1 Zbrojenie 

Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz poda-
nymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

 próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

 próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne 
tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów: 

 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuli-
ny, 

 rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

 długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

 miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju  poprzecz-
nym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 

 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

6.2 Kontrola jakości betonu 

6.2.1 Wymagania ogólne 

Produkcja i układanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu muszą być poddane kontroli jakości. Kontrola ta 
sprowadza się do kontroli produkcji i kontroli zgodności z normą PN-EN 206-1. Procedury badania mieszanki  powinna 
być zgodna z PN-EN 12350. Zwraca się uwagę na konieczność przedstawienia przez Wykonawcę i   zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru SZJ, który w odniesieniu do betonu powinien zawierać m.in. podział obiektu na części podle-
gające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie rodzaju, liczebności i terminów badań. Wykonawca winien w SZJ 
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przedstawić instrukcję postępowania dotyczącą proponowanych metod kontrolowania i  prowadzenia zapisów dotyczą-
cych jakości betonu, obejmującą następujące elementy: 

 wytrzymałość kostkową, 

 urabialność (opad), 

 gęstość świeżego betonu, 

 gęstość utwardzonego betonu, 

 zawartość cementu, 

 zawartość wody, 

 proporcje kruszywa, 

 zawartość powietrza (gdy jest wymagana), 

 temperaturę mieszanki podczas układania, 

 warunki klimatyczne podczas układania. 

Pobieranie próbek i badania Wykonawca winien wykonywać zgodnie z przyjętymi normami- PN-EN 206- 1:2003 pkt. 8. 

Informacje powinny zostać zapisane na standardowym formularzu, który wcześniej Wykonawca winien przekazać do 
zatwierdzenia. 

Inspektor nadzoru zarejestruje łatwość wykonywania prac związanych z układaniem betonu, a także późniejszy stan 
betonu, po zdjęciu szalunku. Jeżeli jakość jest niewystarczająca, wówczas Wykonawca winien beton naprawić lub 
wymienić, a projekt mieszanki lub sposób układania zmienić tak, aby zapobiec powtórnemu pojawieniu się problemu. 

6.2.2 Wytrzymałość charakterystyczna 

Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wytrzymałości charakterystycznej Wykonawca winien opierać na 28-dniowych 
wartościach wytrzymałości na ściskanie kostek betonu pobieranych w postaci próbek, utwardzanych i zgniatanych 
zgodnie z przyjętą normą. 

W sytuacji, gdy zakres indywidualnych wartości wytrzymałości kostek uzyskanych z tej samej próbki przekracza 15% 
ich wytrzymałości średniej, Wykonawca winien sprawdzić sposób przygotowania, proces dojrzewania i testowania 
kostek betonu. Jeżeli zakres indywidualnych wytrzymałości kostek przekracza 20% ich wytrzymałości średniej, wów-
czas uzyskane wyniki Wykonawca winien uznać za nienadające się do przyjęcia. 

Na dowolnym etapie prowadzenia robót Wykonawca winien liczyć się z wydaniem polecenia dotyczącego określenia i 
zbadania zaistniałych błędów. 

6.2.3 Urabialność 

Jeżeli nie zalecono inaczej, urabialność Wykonawca winien mierzyć metodą badania konsystencji betonu za pomocą 
stożka opadowego. Opad betonu Wykonawca winien obliczyć ze średniej dwóch prób przeprowadzonych w czasie i w 
miejscu układania betonu. Nie może on przekroczyć wartości ±25 mm lub jednej trzeciej wartości docelowej – zależnie 
od tego, która z nich jest większa. Wielkość opadu Wykonawca winien określić dla każdej partii betonu. 

6.2.4 Gęstość 

 Gęstość całkowicie zagęszczonego świeżego betonu nie może być mniejsza niż 98% wartości docelowej. 

 Wykonawca winien zarejestrować wartość gęstości dla wszystkich przygotowanych kostek. 

 Wykonawca winien zarejestrować gęstość utwardzonego betonu dla wszystkich kostek i wyrazić ją jako średnią 
wartość gęstości masy suchej o nasyconej powierzchni każdej pary kostek przygotowanych do próby wytrzyma-
łości. 

6.2.5 Temperatura 

Temperatura świeżego betonu w chwili jego kładzenia nie może być niższa niż określona minimalna temperatura mi-
nus 2ºC lub wyższa niż określona maksymalna temperatura plus 2ºC. 

6.2.6 Warunki klimatyczne 

Temperatury maksymalne, minimalne i mierzone termometrem wilgotnym Wykonawca winien rejestrować w miejscu 
układania betonu zawsze podczas wykonywania tej czynności. 

6.2.7 Zawartość cementu  

Zawartość cementu nie powinna być mniejsza niż 95% określonej wartości minimalnej albo większa niż 105% określo-
nej wartości maksymalnej lub też powinna się mieścić w zakresie ±5% wartości docelowej, w zależności od tego, co 
będzie właściwe. 

6.2.8 Stosunek wody wolnej do cementu 

Stosunek wody wolnej do cementu nie może być większy niż o 0,02 określonej wartości maksymalnej lub wartości 
docelowej, w zależności od tego, co będzie właściwe. 

6.2.9 Zawartość powietrza 

Procentowa zawartość powietrza określona z próbek indywidualnych pobranych w miejscu układania betonu i repre-
zentatywna dla każdej danej partii betonu powinna zawierać się w zakresie ±1,0% wymaganej wartości. Zawartość 
powietrza Wykonawca winien określić dla każdej partii betonu zawierającego domieszki napowietrzające. 
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6.2.10 Klasyfikacja ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska. 

Klasy ekspozycji są dobierane zależnie od postanowień obowiązujących na miejscu stosowania betonu. Beton może 
być poddany więcej niż jednemu oddziaływaniu opisanemu w tablicy 1 normy PN-EN 206-1:2003 a zatem warunki 
środowiska, którym poddany jest beton, mogą wymagać wyrażenia przez kombinację innych klas ekspozycji. Klasa 
przyjętej ekspozycji betonu winna uwzględniać wartości graniczne klas ekspozycji dotyczących agresji chemicznej 
gruntów naturalnych i wody gruntowej wg normy PN-EN 206-1:2003. 

6.2.11 Niezgodność z wymaganiami 

W przypadku niezgodności z określonymi wymaganiami lub, jeżeli wyniki prób wskazują na niezgodności odnośnie 
jakości materiałów, Inspektor nadzoru jest upoważniony do: 

 zaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilości, ważności wyników prób oraz konsekwencji zasto-
sowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac, 

 nakazania Wykonawcy usunięcia wadliwego betonu, jeżeli wyniki prób wykażą wadliwość, 

 nakazania Wykonawcy przeprowadzenia prób dla betonu stwardniałego w terenie i/lub w laboratorium, 

 wycofania wydanego przez siebie zatwierdzenia projektu (projektów) mieszanki betonowej lub urządzeń do dziele-
nia na partie i mieszania betonu. 

6.3 Betonowanie 

W trakcie wszystkich czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć następujących punktów:  

 zapewnienie jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania, 

 zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem), 

 równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania, 

 przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki w czasie jej podawania, 

 zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw, 

 jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania (rozsegregowania), 

 przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie, 

 przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiędzy mieszaniem składników mieszanki betonowej i jej zagęszcza-
niem, wykonaniem zarobu mieszanki i zagęszczaniem, 

 dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich połączenie (możliwość zagłębienia wibratora w 
dolną warstwę przy zagęszczaniu górnej warstwy), 

 rozmieszczenia przerw roboczych, 

 przygotowania powierzchni przerw roboczych, 

 wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych, 

 dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji wytrzymałości, 

 dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach chłodnych i gorących, 

 zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, np. silne deszcze. 

6.4 Konstrukcje betonowe 

Przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddania sprawdzeniu i ocenie: 

 prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projektem otwo-
rów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wy-
konania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp., 
sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 

 jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych oględzin po-
wierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań, 

 prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp., 

 przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych raków nie 
była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 
1% 

Lokalnie raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i 
położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w niniejszej ST. 

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w IS- 00 Wymagania Ogólne pkt. 7. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przed-
miarze Robót. 

8 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w IS- 00 Wymagania Ogólne pkt. 8. 
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8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Sposób wykonania i zakres czynności sprawdzających będzie identyczny jak dla pkt. 8.2 niniejszej ST. 

8.2 Odbiory częściowe 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli pomiary i badania omó-
wione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

9 Rozliczenie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w IS- 00 Wymagania Ogólne pkt. 9. 

Cena jednostki obmiarowej wykonania elementów konstrukcji żelbetowych  (wg PW) obejmuje: 

dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, wymiana podłoża, oczyszczenie podłoża, wykonanie podsypek, wyko-
nanie podkładu betonowego, oczyszczenie powierzchni oraz jej naprawy np. system PCC w miejscu połączenia z 
istniejącą konstrukcją przepustu, , przygotowanie kotew , wiercenie otworów w istniejącej części przepustu , osadzenie 
kotew , dostawę i montaż zbrojenia, wykonanie deskowania, wykonanie robót betonowych, dylatacji, izolacji pow. ścian 
odziemnych,  zabezpieczenie pow. betonowych przed niekontrolowanym zamalowywaniem pow. przez osoby postron-
ne przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości 
robót oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych ni-
niejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 

10 Przepisy związane 

10.1  Normy 

 
 

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

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

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne. 

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych 

PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. 

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. Wymagania. 

PN-80/M-47340.20 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 

PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 

PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 

PN-B-03264:99 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydat-
ności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 12350  Badanie mieszanki betonowej. 

PN-EN 19707:2003 Cement. Cement Specjalny. Skład wymagania i kryteria zgodności 

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

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2:. Domieszki do betonu – Definicje, 
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

ENV 13670:2000 Wykonywanie konstrukcji betonowych. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-75/H-93200.00 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary.  

 

10.2  Inne dokumenty 

 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

o Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji 
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o 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

o 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB 

Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę  Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

 

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i prze-
pisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we 
własnym zakresie.     

  
 IS-07  UBEZPIECZENIA SKARPOWE PŁYTAMI AŻUROWYMI/ŻELBETOWYMI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB    IS 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ubezpieczeń skarpo-
wych płytami ażurowymi o wym.60x40x10 na podsypce piaskowo/żwirowej i geowłókninie oraz zakończonej palisadą,  
które zostaną wykonane  w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – 
Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

 

Tom 2, Branża: Melioracyjna, Instalacyjna, Sanitarna  

1.2.  Zakres stosowania STWiORB    IS 

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia i zalecenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i  mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z ubezpieczeniem dna i skarp płytami 
ażurowymi o wym.60x40x10 na podsypce piaskowo/żwirowej i geowłókninie na wlocie i wylocie przepustu oraz na 
wylotach kanalizacji do cieku  zakończonych palisadą . 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót ubezpieczeniowych, wykony-
wanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB    IS 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem umocnienia 
skarp i dna  płytami ażurowymi i obejmują: 

 ręczne wyrównanie i zagęszczenie podłoża gruntowego, 

 ułożenie warstwy separacyjnej z geowłókniny,  

 ułożenie podsypki piaskowo-żwirowej,   

 wbudowanie płyt ażurowych o wym. 60x40x10 , 

 stabilizacja płyt, 

 otwory w płytach wypełnić żwirem,  

 zabicie palisady w dnie i na skarpach na zakończeniu umocnienia płytami, 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Płyty ażurowe – płyta betonowa prefabrykowana, ażurowa - służy głównie do budowy umocnień przeciwerozyjnych. 

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w STWIORB    IS-00  p.2.  
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów ubezpieczenia skarp i dna cieków 
wodnych z płyt ażurowych jak  wg pkt.1.3  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane materiały- ich jakość i zgodność z wymaganiami technicznymi 
i formalno-prawnymi, jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozosta-
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łymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy tj. Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB    IS-00 „Wy-
magania ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętych niniejszą specyfikacją są: 
2.2.1. Geowłóknina  

Geowłóknina o gram. 150 ( wg danego producenta materiałów) 
2.2.2. Kruszywa na podsypki . 

Kruszywo powinno odpowiadać następującym wymaganiom: 

 powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, 

 nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych  
siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. 

Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, chemoodporne, bez zanieczyszczeń gliną i iłami. 

W zakresie zanieczyszczeń kruszywa powinny odpowiadać odpowiednim normom.  Przed użyciem poszczególnych 
partii kruszywa do podsypki (nie większych niż 500 ton), konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru, która powin-
na być wydana na podstawie oceny jakościowej kruszywa pod względem przydatności do wykonania podsypek. 
 
2.2.3. Płyty ażurowe . 

Do budowy umocnień należy użyć prefabrykowanych, ażurowych płyt betonowych o grubości 10 cm , szerokości 40cm i 
długości 60 cm. Układane płyty powinny nie zawierać rys , pęknięć oraz oznak użycia nieodpowiedniego betonu do ich 
produkcji lub nieodpowiedniego procesu technologicznego przy ich wykonaniu. Nie dopuszcza się wbudowywania elemen-
tów zawierających wyżej wymienione wady. 

2.2.4. Humus 

Jeżeli to możliwe do humusowania należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z terenu budowy i złożoną na odkła-
dzie. Humus nie powinien zawierać kamieni większych od 10 cm oraz innych zanieczyszczeń z materiałów użytych do 
robót. 

2.2.5.   Mieszanka traw 

Wymaga się zastosowanie odpowiedniej mieszanki traw w celu stworzenia takiego porostu, który by się uzupełniał i 
tworzył mocną ochronną warstwę korzeniową. Powinny być stosowane przede wszystkim te gatunki, których żywot-
ność jest wieloletnia.  

2.2.6. Paliki  

Paliki- wykonuje się z kołków faszynowych  zwykłych wyrobionych głównie z drewna iglastego.  
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w IS- 00 „Wymagania ogólne" pkt. 3.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w IS-00 „Wymagania ogólne" pkt. 4.  

Odległość składowanego materiału od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
 na gruntach przepuszczalnych nie mniej niż 3,0 m., 
 na gruntach nieprzepuszczalnych nie mniej niż 5,0 m 
 transport materiałów do budowy powinien odbywać się poza klinem odłamu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w IS-00 „Wymagania ogólne" pkt .5. 
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5.2. Prace wstępne  

Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzeczywistej ilości robót 
objętych przedmiotową specyfikacją z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od Doku-
mentacji winny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co będzie 
stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 

Powierzchnia wykopów oraz ukształtowanej skarpy powinna być zniwelowana a wymiary wykopów powinny być zgodne 
z wymogami zawartymi w Dokumentacji technicznej.  
 
5.3.Ułożenie podsypki i geowłókniny 

Podsypkę należy  układać na wcześniej oczyszczonym, wyrównanym oraz zagęszczonym podłożu. Podsypka  powinna być 
odpowiednio zagęszczona i wyrównana. Pasy geowłókniny należy układać na zakładkę o szerokości min 0,3 m. Geowłókninę 
należy rozkładać zgodnie z zaleceniami danego producenta materiału.    
 
5.4. Wbudowanie płyt  

Płyty powinny być układane na wcześniej przygotowanym  podłożu, po wykonaniu podsypki z  pospółki , ew. rozściele-
niu geowłókniny, zgodnie z projektem. Płyty należy układać na styk zostawiając możliwie jak najmniejszy odstęp po-
między poszczególnymi elementami. (ew. płyty  należy  stabilizować łącznikami, klamrami,)   otwory  w płycie należy 
wypełnić żwirem ), wykonać palisadę z kołków fi 6-8mm. L=0.8m . Nie dopuszcza się do odbioru płyt ułożonych nie-
równo względem siebie (zklawiszowanych).  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB    IS-00 „Wymagania ogólne" pkt. 6.  
6.2. Kontrola jakości robót. 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 

 rzędnych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu pod płytami przed ich ułożeniem, 

 jakości wbudowywanego materiału, (piasek/pospółka, żwir, geowłóknina, płyty ażurowe, paliki), 

 ułożenia geowłókniny , 

 ułożenia podsypki , 

 ułożenia płyt,  

 (ew. stabilizacja płyt szpilkami, klamrami, łącznikami, 

 wypełnienie  oczek żwirem, 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w IS-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7 
7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest: 
- m

2
 (metr kwadratowy) powierzchni umocnionej płytami ażurowymi  z elementami składowymi (m

3
/mb/m

2
) 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

            Ogólne zasady odbioru robót podano w IS-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru , jeżeli 
wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w IS-00„Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Wykonanie umocnienia skarp i dna płytami ażurowymi – płaci się za 1 m

2
 (metr kwadratowy) wykonanego ubez-

pieczenia wraz z elementami składowymi (m3/mb) . Cena jednostkowa obejmuje: dostarczenie niezbędnych narzędzi i 
materiałów podstawowych i pomocniczych, wykonanie niwelacji podłoża oraz jego zagęszczenie, wytyczenie korpusu 
budowli, rozścielenie geowłókniny (m2), rozścielenie podsypki piaskowo/żwirowej (m3/m2) , wbudowanie płyt ażuro-
wych (ew. stabilizacja płyt łącznikami, klamrami) wypełnienie żwirem oczek, wykonanie palisady z palików fi 6-8cm 
l=0.8m na zakończeniu umocnienia , oczyszczenie sprzętu i miejsca robót, odwiezienie materiałów odpadowych na 
miejsce zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, wykonanie badań i pomiarów zgodnych z STWiORB    
IS. 
 
Zakres ilości robót określono w przedmiarze robót. 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy 
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 PN-B-06050:1999  Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

 PN-EN 206-1:2003  Beton 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 

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

 PN-B-03264:1999  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

 PN-84/B-03264   Prefabrykaty betonowe 

Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

 

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i prze-
pisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we 
własnym zakresie.  

 IS- 8   ROBOTY  KONSERWACYJNE  (cieki, budowle) CPV 45.45.31.00-8 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot STWi0RB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
robotami konserwacyjnymi (cieki, rzeki, rowy, budowle)  w ramach zadania p.n.:  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 
1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 
9+060,00” 

Tom 2, Branża: Melioracyjna, Instalacyjna, Sanitarna  

1.2. Zakres stosowania STWi0RB 

Specyfikacja technicznej (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych STWi0RB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: wykoszeniem z wygrabie-
niem porostów twardych z dna i skarp cieków, oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp cieków, 
odmuleniem budowli, przepustów, wylotów, studni.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w IS - 
00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w IS -00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w IS -00 „Wymagania ogólne” 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w IS- 00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt  

Sprzęt po zatwierdzeniu przez Inspektora robót. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w IS-00  „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w IS- 00  „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Konserwacja  - oczyszczenie  cieku 

Oczyszczenie cieku polega na: wykaszaniu z wygrabieniem porostów ze skarp lub z  dna cieku przy ręcznym lub me-
chanicznym wykoszeniu, złożenie w kopki wzdłuż skarpy, wywiezienie poza teren robót, wybraniu namułu naniesione-
go przez wodę, przycięcie skarp, naprawa ubytków, nierówności, ew. wycięcie drobnych krzaków w obrębie cieku. 

5.3. Odmulenie  budowli : przepustów, rurociągów,studni itp.  

Odmulenie budowli  polega na wydobyciu namułu ręcznie  z przewodu  przepustu, przerzucenie namułu na odkład i roz-
plantowanie namułu lub wywiezienie, lub mechanicznie usunięcie namułu  za pomocą wozów WKO z wywozem do utyliza-
cji. 

5.4. Roboty porządkowe  

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych cieków dna i skarp należy wywieźć lub  rozplantować w miej-
scu zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien 
być zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w IS-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Spadki podłużne rowu 

Spadki podłużne cieku powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5% spadku. 

6.3. Szerokość i głębokość  cieku 

Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  5 cm. 

6.4. Powierzchnia skarp 

Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien przekraczać 
3cm. 

6.5. Odmulenie budowli. 

Sprawdzić wizualnie  czystość  budowli pod odmuleniu oraz teren wokół budowli.  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w IS- 0 „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 Jednostką obmiarową  odmulanego   cieku  jest  1 m (metr).  

 Jednostką obmiarową wykaszania z wygrabieniem porostów ze skarp lub dna rowu l jest  1 m
2 

( metr kwadrato-

wy). 

 Jednostką obmiarową wykonania odmulenia rurociągów, przepustów jest 1 mb, oraz głębokość zamulenia prze-

wodu.  
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 Jednostką obmiarową wykonania odmulenia studni jest 1szt oraz głębokość zamulenia/osadu. .  

 
8. Odbiór robót. 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w IS-00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności                                                                                                                                                            

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w IS-00„Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m  odmulanego  cieku obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robót, 

oczyszczenie rowu, pogłębianie i profilowanie cieku ,odwiezienie urobku lub rozplantowanie na miejscu, roboty wykoń-
czeniowe, przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Cena wykonania 1m

2
 wykaszania z wygrabieniem skarp lub dna  cieku  obejmuje: roboty   przygotowawcze, wy-

koszenie z wygrabieniem  wykoszonych porostów  ręcznie lub mechanicznie, złożenie trawy w kopki, załadunek i wy-
wiezienie poza obręb robót, utylizacja. 
Cena wykonania 1 m  odmulanego  przepustu, rurociągu  obejmuje :roboty pomiarowe i przygotowawcze, ozna-

kowanie robót, wydobycie  namułu z przewodu przepustu ręcznie lub mechanicznie (WKU), przerzucenie namułu na 

pobocze cieku z rozplantowaniem lub wywozem, utylizacja, roboty porządkowe. 
Cena wykonania 1 szt  odmulania studni obejmuje : roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robót, wy-

dobycie  namułu ze studni mechanicznie (WKU) lub ręcznie, wywóz, utylizacja, roboty porządkowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
Ogólny wykaz norm podano w IS- 00 , pkt. 10.  
 

 IS-9  REGULACJA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH 

1.  Wstęp . 

1.1. Przedmiot STWiOR. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

regulacją istniejących urządzeń podziemnych   w ramach zadania p.n.:  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O 

Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 2, Branża: Melioracyjna, Instalacyjna, Sanitarna  

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu                 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z regulacją pionową urzą-
dzeń podziemnych i dotyczą : 
- studzienek kanalizacyjnych , 
- skrzynek ulicznych, 

- wpustów ulicznych, 
- hydrantów  
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem , przeznaczone do kontroli lub prawidłowej eks-

ploatacji kanału . 
1.4.2.Studzienka rewizyjna ( kontrolna ) - urządzenie do kontroli kanałów nie przełazowych , ich konserwacji i 
przewietrzania . 
1.4.3. Wpust uliczny ( wpust ściekowy , studzienka ściekowa ) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z po-
wierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej . 
1.4.4. Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych , umoż-

liwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych . 

1.4.5. Kratka ściekowa - urządzenie przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego . 
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1.4.6. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub ko-
mór kanalizacyjnych , umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych . 
1.4.7. Zawór - urządzenie zlokalizowane w linii wodociągu lub gazociągu pozwalające na zamknięcie przepływu 
mediów. 

1.4.8.Obudowa zaworu - element rurowy montowany pionowo bezpośrednio w gruncie, zabezpieczający zawór 
przed zasypaniem i umożliwiający dostęp do zaworu. 
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w  IS- 0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4 . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w IS- 0  „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania , podano w IS-0 „Wymagania ogólne " 
pkt 2 . 
2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej 
Do przypowierzchniowych napraw : 

- studzienek telekomunikacyjnych , 
- włazów kanałowych , 
- zaworów wodociągowych , 
należy użyć materiały otrzymane z rozbiórki tych urządzeń . W razie potrzeby należy użyć materiałów nowych , które 
będą materiałem uzupełniającym , tego samego typu ,gatunku i wymiarów jak materiał rozbiórkowy . 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w IS-0 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonych urządzeń 
Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu : 

- piły tarczowej , 
- młota pneumatycznego , 
- zagęszczarki wibracyjnej , 

- sprzętu pomocniczego (szczotka , łopata , szablon itp.) 

4. Transport 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w IS- 0 „Wymagania ogólne" pkt 4 .  

4.2.   Transport materiałów 
Nowe materiały do wykonania naprawy można dostarczać dowolnymi środkami transportu . 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w IS-0 „Wymagania ogólne" pkt. 5 . 
 
5.2. Uszkodzenia zapadniętych studzienek , kratek ściekowych i ulicznych, włazów kanałowych i zaworów wodo-

ciągowych 
Uszkodzenie urządzeń podziemnych występuje , gdy różnica poziomów pomiędzy : 

- kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią projektowanej warstwy ścieralnej wynosi powyżej 1.5 cm, 
- włazem studzienki a górną powierzchnią projektowanej nawierzchni wynosi 1cm. 

5.3. Zasady wykonania naprawy 

Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej urządzenia obejmuje : 
1. Roboty przygotowawcze 
 

- rozpoznanie uszkodzenia , 
- wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie , 

2. Wykonanie naprawy 
- naprawę uszkodzonego urządzenia , 
- ułożenie nowej nawierzchni. 
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5.4. Roboty przygotowawcze 

Rozpoznanie uszkodzenia polega na : 

- ustaleniu sposobu deformacji studzienki , 

- rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia . 

-skrzynki uliczne, oraz włazy z oznakami uszkodzenia, niekompletności, nienadające się do użytkowania należy wy-

mienić na nowe.  

Regulacja i naprawa zostanie wykonana zgodnie z dokumentacją projektową . Wszystkie do wykonania naprawy ak-

ceptuje Inżynier . Po wykonaniu w/w robót zostanie wykonana na jezdni warstwa nawierzchni ścieralnej natomiast na           

chodnikach nawierzchnia z betonowej kostki brukowej lub ziemna z zagospodarowaniem/obsiewem terenu.   

5.5. Wykonanie napraw uszkodzonych urządzeń podziemnych. 

5.5.1. Regulacja studzienek kanalizacyjnych z rur PCV, PP, PE polega na obniżeniu (obcięciu) rury karbowanej 

wznoszącej lub dołożenie rury karbowanej na mufie lub podmurowanie podniesienia pierścienia odciążającego i 

następnie założenie włazu wraz z pierścieniem odciążającym na zadanej rzędnej projektowanej nawierzchni. 

5.5.2. Regulacja studzienek kanalizacyjnych betonowych polega na obniżeniu lub podniesieniu włazu za pomocą 

usunięcia lub dodania pierścieni regulacyjnych lub kręgów betonowych pod włazem i następnie założenie włazu na 

zadanej rzędnej projektowanej nawierzchni. 

5.5.3. Regulacja skrzynek ulicznych wodociągowych polega na wydłużeniu lub skróceniu obudowy teleskopowej do 

zamknięcia zasuwy i następnie założenie skrzynki ulicznej na zadanej rzędnej projektowanej nawierzchni. 

5.5.4. Regulacja skrzynek ulicznych wodociągowych hydrantowych polega na posadowieniu ich na zadanej rzędnej 

projektowanej nawierzchni. Jeśli wysokość hydrantu nadziemnego i podziemnego (głębokość posadowienia do wpięcia 

armatury pożarowej) nie spełnia wymogów normowych – należy przebudować cały hydrant. 

5.6. Ułożenie nowej nawierzchni 

Wokół naprawianej studzienki należy wykonać nową nawierzchnię . Przy nawierzchni asfaltowej , powierzchnie 
styku części żeliwnych lub metalowych powinny być pokryte asfaltem . Rodzaj nowej nawierzchni zostanie wykona-
ny zgodnie z dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera . 

6. Kontrola jakości 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w IS-0 „Wymagania ogólne " pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

           Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 
- uzyskać wymagane dokumenty , dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

( certyfikaty na znak bezpieczeństwa , aprobaty techniczne , certyfikaty zgodności , ewentualnie badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp. ) , 

Wszystkie dokumenty i wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji . 

 6.3.   Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów , które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykatów .6.4.   Badania wykonywa-
nych robót 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie : 
- wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu , kształtu , wymiarów , 

L.p. Wyszczególnienie badań i pomia-

rów 

Częstotliwość 
badań 

Wartości dopuszczalne 

1. Wyznaczenie powierzchni przeznaczo-

nej do wykonania naprawy 

1 raz niezbędna powierzchnia 

2. Roboty rozbiórkowe 1 raz akceptacja nieuszkodzonych materiałów 

3. Szczegółowe rozpoznanie uszkodzenia 

o decyzja o sposobie naprawy 

1 raz akceptacja Inżyniera 

4. Naprawa studzienki ocena ciągła wg p-ktu 5.5. 

5. Ułożenie nawierzchni ocena ciągła wg p-ktu 5.6. 

6. Położenie  studzienki  w  stosunku do 

otaczającej nawierzchni 

1 raz kratka ściekowa ok. 0,5cm poniżej, właz 

studzienki, zawór- w poziomie jezdni 

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie 

robót 
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- poprawność profilu podłużnego i poprzecznego , nawiązującego do otaczającej nawierzchni i umożliwiają-
cy spływ wód powierzchniowych . 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w IS- 0 „Wymagania ogólne" pkt. 7 . 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 obiekt (szt/kpl.) wyregulowanej ew. naprawionej : 
- studzienki , 
- włazów kanałowych , 

- kratek ściekowych i ulicznych , 
- zaworów wodociągowych, 
- hydrantów, 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w IS-0 „Wymagania ogólne pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową , ST i wymaganiami Inżyniera , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleran-
cji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 

- roboty rozbiórkowe , 

- naprawa urządzeń . 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt-u 8.2 IS-0 „Wymagania Ogólne".. 

9. Podstawy płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w IS -0 „Wymagania ogólne" pkt. 9 . 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napraw : studzienek, kratek ściekowych i ulicznych , włazów kanałowych i 
zaworów wodociągowych, hydrantów, zasów,  obejmuje : 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze , 
- oznakowanie robót , 
- roboty rozbiórkowe , 

- dostarczenie sprzętu ,  

- zakup  materiałów, 
- wykonanie napraw w/w urządzeń/ wymiana, uzupełnienie/,, 
- ułożenie nowej nawierzchni, 
- wywóz  materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania, utylizacja, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej Specyfikacji technicznej , 
- roboty porządkowe. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
1. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

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

3. PN-H-74051/01 Włazy kanałowe. Klasa A ( typu lekkiego) 

4. PN-H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

6. PN-H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe. 
7. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 
8.  Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych , „Transprojekt " Warszawa . 

 

 IS -10 ODWODNIENIE LINIOWE  

 

1. WSTĘP.                                                                                                                                                                   
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

odwodnieniem  liniowym  w ramach zadania p.n.:  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – 

Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 
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Tom 2, Branża: Melioracyjna, Instalacyjna, Sanitarna  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu  i realizacji robót wymie-

nionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

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

odwodnienia liniowego korytkami polimerobetonowymi z rusztem i skrzynkami odbiorczymi . 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w  
IS-00  "Wymagania ogólne ". 

Korytka – korytka polimerobetonowe stosowane w budownictwie drogowym. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i pole-
ceniami Inspektora Nadzoru, ogólne wymagania dotyczące robót podano w IS-00" Wymagania ogólne ". 

2. MATERIAŁY 

-korytka polimerobetonowe –typ V 100S 0-10 

 -ruszt: żeliwo sferoidalne z powłoka KTL w poprzeczne mostki, klasa C250 

-skrzynki odbiorcze. 

Odwodnienie liniowe wg danego systemu producenta, po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.    

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w IS -00 " Wymagania ogólne ". 
Elementy odwodnienia liniowego mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpiecza-

jący je przed uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

Przed ułożeniem montażem elementów odwodnienia liniowego należy wykonać zgodnie z technologią producenta 
oraz Dokumentacją  Projektową.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wyko-
nania ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.  

Kontroli podlega także przygotowanie podłoża. 

6.2. Badania w czasie robót 
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Przy wykonaniu odwodnienia liniowego badaniu podlega wykonanie odwodnienia liniowego zgodnie z technologią 
danego Producenta oraz Dokumentacją Projektową. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m (metr) odwodnienia liniowego oraz skrzynek -1szt, o dł.0,5 m 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu oraz końcowy określa IS-00 " Wymagania ogólne ". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m odwodnienia liniowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie podbudowy /wg Dokumentacji Projektowej/  

- ułożenie elementów odwodnienia liniowego oraz skrzynek odbiorczych, 

- montaż rusztów, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- roboty porządkowe 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.PN-B-06050       Roboty ziemne budowlane 

2.PN-B-06250       Beton zwykły 

3.PN-B-06711       Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  

4.PN-B-06712       Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

5.PN-B-19701      Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

6.PN-B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

7.BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie 


