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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
drogowych w zwi�zku  z  przebudow� nawierzchni  dziedzi�ca w O�rodku dla Dzieci Niewidomych w Owi�skach 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w zwi�zku z 
przebudow�  nawierzchni  w ramach nawierzchni  dziedzi�ca w O�rodku dla Dzieci Niewidomych w Owi�skach 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 

               D-00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
D-01.01.01  ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO�CIOWYCH 
D-01.01.02  ROZBIÓRKAE ELEMENTÓW DRÓG 

               D-01.01.03  WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ,WZMACNIAJ�CEJ  I     
       ODS�CZAJ�CEJ 
               D-01.01.04 PODBUDOWA Z KRUSZYWA WYMAGANIA OGÓLNE 
               D-01.01.05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
               D-01.01.06 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 
               D-01.01.07 KRAW��NIKI KAMIENNE 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
 U�yte w SST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało�� techniczno-u�ytkow� (droga) albo jego cz��� stanowi�c�
odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w�zeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz�dzeniami 
 technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz�ci� organu wydaj�cego, wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi 
 przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych, słu��cy do notowania zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w 
 toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece� i innej korespondencji technicznej pomi�dzy 
 Inspektorem nadzoru, Wykonawc� i projektantem. 

1.4.5. Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj�cego, o której wyznaczeniu 
 poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót. 

1.4.6. Jezdnia - cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania robotami i do wyst�powania w jego 
 imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dziel�cymi  jezdnie. 

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia. 

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i skarpami rowów. 

 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji nawierzchni 

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzenia 
 wszelkich  bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów oraz robót. 

1.4.12. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj� projektow� i specyfikacjami  technicznymi, 
 zaakceptowane przez  Inspektora  nadzoru 

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania obci��e� od ruchu na podło�e gruntowe i  

 zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu 

a) Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wi���ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�, zapewniaj�ca lepsze rozło�enie napr��e� w  nawierzchni i 
przekazywanie ich na podbudow�. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słu��ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub profilu istniej�cej nawierzchni. 
d)   Podbudowa - dolna cz��� nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na podło�e. Podbudowa mo�e składa� si� z podbudowy  
 zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e)   Podbudowa zasadnicza - górna cz��� podbudowy spełniaj�ca funkcje no�ne w konstrukcji nawierzchni. Mo�e ona składa� si� z jednej lub dwóch 
 warstw. 
f)   Podbudowa pomocnicza - dolna cz��� podbudowy spełniaj�ca, obok funkcji no�nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, 
 mrozu i przenikaniem cz�stek podło�a. Mo�e zawiera� warstw� mrozoochronn�, ods�czaj�c� lub odcinaj�c�. 
g)   Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
h)    Warstwa odcinaj�ca - warstwa stosowana w celu uniemo�liwienia przenikania cz�stek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le��cej powy�ej. 
i)     Warstwa ods�czaj�ca - warstwa słu��ca do odprowadzenia wody przedostaj�cej si� do nawierzchni. 

1.4.14. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwi�zanych z ni� urz�dze� oraz 
drzew i krzewów. Pas drogowy mo�e równie� obejmowa� teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz�dze� chroni�cych ludzi i �rodowisko 
przed uci��liwo�ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 
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1.4.16. Pobocze - cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz�dze� organizacji i bezpiecze�stwa ruchu 
oraz do ruchu pieszych, słu��ca jednocze�nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.17. Podło�e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do gł�boko�ci przemarzania. 

1.4.18. Podło�e ulepszone nawierzchni - górna warstwa podło�a, le��ca bezpo�rednio pod nawierzchni�, ulepszona w celu umo�liwienia przej�cia 
ruchu budowlanego i wła�ciwego wykonania nawierzchni. 

1.4.19. Polecenie Inspektora  nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora  nadzoru, w formie pisemnej, dotycz�ce 
sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.21. Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana 
parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłu�nym) istniej�cego poł�czenia. 

1.4.22. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz��� dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary obiektu 
b�d�cego przedmiotem robót. 

1.4.23. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiarem) w kolejno�ci technologicznej ich wykonania. 

Teren budowy - teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz�ce 
cz��� terenu budowy. 

1.4.24. Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało�� konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do 
samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-u�ytkowych. Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�/ 
przebudow�, utrzymaniem oraz ochron� budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci na terenie budowy, metody u�yte przy 
budowie oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach kontraktowych przeka�e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt      

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa b�dzie zawiera� rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na dokumentacj� projektow�: 

−−−− Zamawiaj�cego; wykaz pozycji, które stanowi� przetargow� dokumentacj� projektow� oraz projektow� dokumentacj� wykonawcz� (techniczn�) 
i zostan� przekazane Wykonawcy, 

−−−− Wykonawcy; wykaz zawieraj�cy spis dokumentacji projektowej, któr� Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora  nadzoru  stanowi� cz���
umowy, a wymagania okre�lone w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich wa�no�ci wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomi� Inspektora  nadzoru, który podejmie decyzj� o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbie�no�ci, wymiary podane na pi�mie s� wa�niejsze od wymiarów okre�lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST. 
 Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w 
ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz� wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub SST i wpłynie to na niezadowalaj�c�
jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej�cych obiektów (jezdnie, �cie�ki rowerowe, ci�gi 
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz�dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a� do zako�czenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi  nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarz�dem 
drogi i organem zarz�dzaj�cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale�no�ci od potrzeb i 
post�pu robót projekt organizacji ruchu powinien by� na bie��co aktualizowany przez Wykonawc�. Ka�da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga ka�dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce 
takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl�dów 
bezpiecze�stwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez 
Inspektora  nadzoru. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� kontraktow�. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a� do zako�czenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
  

      3



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w tym: ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych. 
 W miejscach przylegaj�cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra�nie oznakuje teren budowy, w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj�cych przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio 
oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez Inspektora nadzoru, tablic 
informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez Inspektora  nadzoru. 
 Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� kontraktow�. 

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: 
a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej,      
b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na teren 
c) terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj�cych z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 
Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa

 Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 
 Wykonawca b�dzie utrzymywa�, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 
 Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

 Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 
Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi 
przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion� jednostk�, jednoznacznie 
okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na �rodowisko. 
 Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) 
mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej. 
 Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek 
zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 

1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej

 Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska 
od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego rodzaju robót, które maj� by�
wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych na terenie budowy i powiadomi� Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpocz�cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  nadzoru i zainteresowane 
władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

 Je�eli teren budowy przylega do terenów z zabudow� mieszkaniow�, Wykonawca b�dzie realizowa� roboty w sposób powoduj�cy 
minimalne niedogodno�ci dla mieszka�ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s�siedztwie budowy, 
spowodowane jego działalno�ci�. 

 Inspektor  nadzoru  b�dzie na bie��co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi�dzy Wykonawc� a wła�cicielami 
nieruchomo�ci i dotycz�cych korzystania z własno�ci i dróg wewn�trznych. Jednak�e, ani Inspektor  nadzoru ani Zamawiaj�cy nie b�dzie ingerował 
w takie porozumienia, o ile nie b�d� one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów

 Wykonawca b�dzie stosowa� si� do ustawowych ogranicze� nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i 
wyposa�enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb�dne zezwolenia i uzgodnienia od wła�ciwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o ka�dym takim przewozie b�dzie powiadamiał Inspektora  nadzoru. Inspektor  nadzoru  
mo�e poleci�, aby pojazdy nie spełniaj�ce tych warunków zostały usuni�te z terenu budowy. Pojazdy powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie 
b�d� dopuszczone na �wie�o uko�czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy i Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami  Inspektora nadzoru 

1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy. 
 W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony 
�ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego.  
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie 
kontraktowej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

 Wykonawca b�dzie odpowiadał za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty 
wydania potwierdzenia zako�czenia robót przez  Inspektora nadzoru  

Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by� prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa 
lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora  nadzoru  powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe 
nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów

 Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie zarz�dzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i 
wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z wykonywanymi robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie�
podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych 
odno�nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz�tu, materiałów lub urz�dze� u�ytych lub zwi�zanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ci�gły b�dzie informowa� Inspektora  nadzoru  o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty post�powania, obci��enia i wydatki wynikłe z lub zwi�zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
pokryje Wykonawca, z wyj�tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora  
nadzoru 

1.5.13. Równowa�no�� norm i zbiorów przepisów prawnych

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s� konkretne normy i przepisy, które spełnia� maj� materiały, sprz�t i inne towary 
oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� obowi�zywa� postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów 
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy s� pa�stwowe lub odnosz� si� do konkretnego 
kraju lub regionu, mog� by� równie� stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj�ce równy lub wy�szy poziom wykonania ni� powołane normy 
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektor  nadzoru . Ró�nice pomi�dzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami musz� by� dokładnie opisane przez Wykonawc� i przedło�one Inspektor  nadzoru  do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto�ciowe, budowle oraz inne pozostało�ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym 
odkryte na terenie budowy b�d� uwa�ane za własno�� Zamawiaj�cego. Wykonawca zobowi�zany jest powiadomi� Inspektora  nadzoru  i post�powa�
zgodnie z jego poleceniami.  

2. MATERIAŁY 

2.1. �ródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi  nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak równie� odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie materiały z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu wykazania, �e materiały uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły 
spełniaj� wymagania SST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

       Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie materiałów ze �ródeł miejscowych wł�czaj�c w 
to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi  nadzoru  wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem 
eksploatacji �ródła. 
       Wykonawca przedstawi Inspektorowi  nadzoru  do zatwierdzenia dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji, uwzgl�dniaj�c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa�stwowej i 
samorz�dowej. 
       Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów pochodz�cych ze �ródeł miejscowych. 
     Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzier�awy i inne jakie oka�� si� potrzebne w zwi�zku  z dostarczeniem 
materiałów do robót. 
    Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych b�d� formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót. 
    Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b�d�
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga� umowy lub wskaza� Inspektora  nadzoru .Wykonawca nie b�dzie 
prowadzi� �adnych wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, �e uzyska na to 
pisemn� zgod� Inspektor  nadzoru . 
      Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom 

    Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy. 
     Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego 
nieprzyj�ciem, usuni�ciem  i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.o swoim zamiarze co najmniej 1 tygodzie� przed u�yciem tego materiału, albo w okresie dłu�szym, 
 je�li b�dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada� wymaganych przez Inspektora  nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e 
by� pó�niej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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zanieczyszczeniami, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektor  
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc� i zaakceptowanych przez Inspektor  nadzoru 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez Inspektora  nadzoru w celu sprawdzenia zgodno�ci stosowanych metod 
produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mog� by� pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wyniki tych kontroli b�d� stanowi�
podstaw� do akceptacji okre�lonej partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci. 
 W przypadku, gdy Inspektor  nadzoru b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni, musz� by� spełnione nast�puj�ce warunki: 
a) Inspektor  nadzoru b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor  nadzoru b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie odbywa si� produkcja materiałów 

przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Je�eli produkcja odbywa si� w miejscu nie nale��cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora  nadzoru zezwolenie dla 

przeprowadzenia inspekcji i bada� w tych miejscach. 

3. SPRZ�T 

 Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako��
wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora   nadzoru ; w przypadku braku ustale� w 
wymienionych wy�ej dokumentach, sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora   nadzoru 
 Liczba i wydajno�� sprz�tu powinny gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora   nadzoru        
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Powinien by�
zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi  nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania i bada�
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca b�dzie konserwowa� sprz�t jak równie� naprawia� lub wymienia� sprz�t niesprawny. 
 Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora   nadzoru  o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji 
Inspektora   nadzoru , nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy, zostan� przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych 
robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
 Liczba �rodków transportu powinna zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora   nadzoru , w terminie przewidzianym umow�. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na o� i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie spełniaj�ce tych warunków mog� by� dopuszczone przez 
Inspektora  nadzoru , pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako�� zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawc� oraz poleceniami Inspektora   nadzoru . Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez Inspektora  nadzoru . Bł�dy popełnione przez 
Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, usuni�te przez Wykonawc� na własny koszt, z wyj�tkiem, kiedy dany bł�d oka�e si�
skutkiem bł�du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi�mie przez Inspektora   nadzoru  Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora   nadzoru  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��.Decyzje Inspektora   nadzoru  
dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� oparte na wymaganiach okre�lonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a tak�e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora   nadzoru  uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne 
czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 
 Polecenia Inspektora   nadzoru  powinny by� wykonywane przez Wykonawc� w czasie okre�lonym przez Inspektora  nadzoru , pod gro�b�
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Program  zapewnienia  jako�ci 

 Wykonawca jest zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji Inspektora  nadzoru program zapewnienia jako�ci. W programie 
zapewnienia jako�ci Wykonawca powinien okre�li�, zamierzony sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantuj�cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST oraz ustaleniami.     
Program zapewnienia jako�ci powinien zawiera�: 
a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 

−−−− organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

−−−− organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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−−−− sposób zapewnienia bhp., 

−−−− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

−−−− wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów robót, 

−−−− system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 

−−−− wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zleci� prowadzenie bada�), 

−−−− sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj�cych, a tak�e 
wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji 
Inspektora  nadzoru 

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 

−−−− wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania 
i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

−−−− rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

−−−− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, 

−−−− sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz�dze�, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

−−−− sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom.     
  

6.2. Zasady kontroli  jako�ci  robót 

 Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� zało�on� jako�� robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor  nadzoru mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia bada� w celu 
zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 
 Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam okre�lone, Inspektora  nadzoru  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 
 Wykonawca dostarczy Inspektora  nadzoru �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 
 Inspektor  nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inspektor  nadzoru  b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze�
laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog�
wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, Inspektor  nadzoru  natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci je do u�ycia dopiero 
wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. 
 Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie  próbek 

 Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
 Inspektor  nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w   pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektor  nadzoru . Próbki dostarczone przez 
Wykonawc� do bada� wykonywanych przez Inspektor  nadzoru  b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora  
nadzoru . 
 Na zlecenie Inspektora  nadzoru projektu Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które budz� w�tpliwo�ci 
co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada�
pokrywa Wykonawca . 

6.4. Badania i pomiary 

                Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nieobejmuj� jakiegokolwiek    
  badania wymaganego w SST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora  nadzoru. Przed  
  przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po  
  wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora  nadzoru 

  6.5. Raporty z bada	

 Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi  nadzoru  kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w 
terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
 Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi   nadzoru  na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Inspektor  nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a 
Wykonawca i producent materiałów powinien udzieli� mu niezb�dnej pomocy.Inspektor  nadzoru  dokonuj�c weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawc�, poprzez mi�dzy innymi swoje badania, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników własnych bada� kontrolnych jak i wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 

 Inspektor  nadzoru  powinien pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki 
tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor nadzoru. oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie  
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zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i SST. Mo�e równie� zleci�, sam lub poprzez Wykonawc�, przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych bada� niezale�nemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek 
poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor  nadzoru  mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 
1. certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

− Polsk� Norm� lub 

−−−− aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w 
pkt 1 i które spełniaj� wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te 
dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada�
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone przez Wykonawc� Inspektorowi  nadzoru 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
     

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
 Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora  nadzoru 
 Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

−−−− dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

−−−− dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 

−−−− dat� uzgodnienia przez Inspektora   nadzoru  programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 

−−−− terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 

−−−− przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

−−−− uwagi i polecenia Inspektora  nadzoru      

−−−− daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

−−−− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych   i ostatecznych odbiorów robót, 

−−−− wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

−−−− stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z 
warunkami klimatycznymi, 

−−−− zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

−−−− dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

−−−− dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

−−−− dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem, kto je przeprowadzał, 

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

−−−− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
              Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one Inspektorowi nadzoru  do ustosunkowania si�. 

 Decyzje Inspektora nadzotu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzotu do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie 
ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 

 (2 Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki 
do odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora nadzotu 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast�puj�ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale�, 
f) korespondencj� na budowie. 
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzotu i przedstawiane do wgl�du na �yczenie                                 
Zamawiaj�cego. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj� projektow� i SST, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o  zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 
 Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru  na pi�mie. 
 Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc� i  Inspektora nadzoru 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 
 Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo wzdłu� linii osiowej. 
 Je�li SST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w m3 jako długo�� pomno�ona przez �redni 
przekrój.

 Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 

 Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez  Inspektora nadzoru
 Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych to 
Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi  i  zasady  wa
enia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom SST B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie 
zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas  przeprowadzenia  obmiaru 

 Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak�e w przypadku wyst�powania 
dłu�szej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksi��ki obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do ksi��ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z  Inspektorem 
nadzoru 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz��ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór  robót  zanikaj�cych  i ulegaj�cych  zakryciu 
 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
 Odbioru robót dokonuje  Inspektora nadzoru 
 Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie  Inspektora nadzoru 
 Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada�
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz��ciowy 

 Odbiór  cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje  Inspektor nadzoru 

8.4. Odbiór  ostateczny  robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 
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Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie  Inspektora nadzoru i Zamawiaj�cego.      
Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako�czenia 
robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci Inspektora nadzoru  i Wykonawcy. Komisja 
odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i 
ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w warstwie �cieralnej lub robotach 
wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacj� projektow� i SST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, 
komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
1. dokumentacj� projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została sporz�dzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce lub zamienne), 
3. dzienniki budowy (oryginały), 
4. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,     
5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�, 
6. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 
7. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór  pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 
robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Zasady dokonania płatno�ci zostan� okre�lone w umowie o wykonanie robót. 

9.2. Warunki  umowy  i  wymagania  ogólne  D-00.00.00 

 Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki 
okre�lone w ww. dokumentach, oraz wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Iinspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa ruchu, 
(c) opłaty/dzier�awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i drena�u, 
(f) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, poziomych, barier i �wiateł, 
(b) utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO�CIOWYCH 

1. WST�P 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z 
odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysoko�ciowych zwi�zanych    z  przebudow� nawierzchni  dziedzi�ca w O�rodku dla Dzieci 
Niewidomych w Owi�skach 

 1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w zwi�zku z 
przebudow� nawierzchni  dziedzi�ca w O�rodku dla Dzieci Niewidomych w Owi�skach  

1.3. Zakres robót obj�tych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wszystkimi czynno�ciami umo�liwiaj�cymi i 

maj�cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz poło�enia  obiektów in�ynierskich.

Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych

 W zakres robót pomiarowych, zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko�ciowych wchodz�: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko�ciowego punktów głównych osi trasy   i punktów wysoko�ciowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiaj�cy odszukanie i ewentualne 

odtworzenie. 

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych

 Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysoko�ciowych, zastabilizowanie ich w 
sposób trwały, ochron� ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiaj�cy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie 
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz�tkowy i ko�cowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SSTD-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SSTD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SSTD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy nale�y stosowa� pale drewniane z gwo�dziem lub pr�tem stalowym, słupki betonowe albo rury 
metalowe o długo�ci około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granic� robót ziemnych, w s�siedztwie punktów załamania trasy, powinny mie� �rednic� od  0,15 do 
0,20 m  i długo�� od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów nale�y stosowa� paliki drewniane �rednicy od 0,05 do 0,08 m i długo�ci około 0,30 m, a dla punktów 
utrwalanych w istniej�cej nawierzchni bolce stalowe �rednicy 5 mm i długo�ci od  0,04 do 0,05 m. 
 „�wiadki” powinny mie� długo�� około 0,50 m i przekrój prostok�tny. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SSTD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz�t  pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko�ciowych nale�y stosowa� nast�puj�cy sprz�t:
− teodolity lub tachimetry, 

−−−− niwelatory,    

−−−− dalmierze, 

−−−− tyczki, 
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−−−− łaty, 

−−−− ta�my stalowe, szpilki. 
 Sprz�t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko�ciowych powinien gwarantowa� uzyskanie wymaganej 
dokładno�ci pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprz�tu i materiałów 

 Sprz�t i materiały do odtworzenia trasy mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D--00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przej�� od Zamawiaj�cego dane zawieraj�ce lokalizacj� i współrz�dne punktów 
głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiaj�cego, Wykonawca powinien przeprowadzi� obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny by� wykonane przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
  
 Wykonawca powinien sprawdzi� czy rz�dne terenu okre�lone w dokumentacji projektowej s� zgodne z rzeczywistymi rz�dnymi terenu. 
Je�eli Wykonawca stwierdzi, �e rzeczywiste rz�dne terenu istotnie ró�ni� si� od rz�dnych okre�lonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomi� o tym Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno by� zmieniane przed podj�ciem odpowiedniej decyzji 
przez Inspektora nadzoru.  
 Wszystkie roboty, które bazuj� na pomiarach Wykonawcy, nie mog� by� rozpocz�te przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inspektora nadzoru. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po�rednie osi trasy musz� by� zaopatrzone w oznaczenia okre�laj�ce w sposób 
wyra�ny i jednoznaczny charakterystyk� i poło�enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze� powinny by� zaakceptowane przez In�yniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze� w czasie trwania robót. Je�eli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiaj�cego zostan� zniszczone przez Wykonawc� �wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan� one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale�� do obowi�zków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi  trasy i  punktów  wysoko�ciowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny by� zastabilizowane w sposób trwały, przy u�yciu pali drewnianych lub 
słupków betonowych, a tak�e dowi�zane do punktów pomocniczych, poło�onych poza granic� robót ziemnych. Maksymalna odległo�� pomi�dzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie mo�e przekracza�          500 m.
 Zamawiaj�cy powinien zało�y� robocze punkty wysoko�ciowe (repery robocze) wzdłu� osi trasy drogowej, a tak�e przy ka�dym obiekcie 
in�ynierskim. 
 Maksymalna odległo�� mi�dzy reperami roboczymi wzdłu� trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosi� 500 metrów, natomiast w 
terenie falistym i górskim powinna by� odpowiednio zmniejszona, zale�nie od jego konfiguracji. 
 Repery robocze nale�y zało�y� poza granicami robót zwi�zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzysz�cych. Jako repery 
robocze mo�na wykorzysta� punkty stałe na stabilnych, istniej�cych budowlach wzdłu� trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze 
nale�y zało�y� w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj�cy osiadanie, 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 Rz�dne reperów roboczych nale�y okre�la� z tak� dokładno�ci�, aby �redni bł�d niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, 
stosuj�c niwelacj� podwójn� w nawi�zaniu do reperów pa�stwowych. 
 Repery robocze powinny by� wyposa�one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj�ce wyra�ne i jednoznaczne okre�lenie nazwy reperu i jego 
rz�dnej. 

5.4. Odtworzenie  osi trasy 

 Tyczenie osi trasy nale�y  wykona� w oparciu o dokumentacj� projektow� oraz  inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaj�cego, 
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa�stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre�lonej w dokumentacji projektowej. 
 O� trasy powinna by� wyznaczona w punktach głównych i w punktach po�rednich w odległo�ci zale�nej od charakterystyki terenu i 
ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej ni� co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo�e by� wi�ksze ni� 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rz�dne niwelety punktów osi trasy nale�y wyznaczy� z dokładno�ci� do 1 cm w 
stosunku do rz�dnych niwelety okre�lonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie nale�y u�y� materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
    
Usuni�cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast�pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 
umieszczonych poza granic� robót. 

  

         12



  

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw�dzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (okre�lenie granicy 
robót), zgodnie z dokumentacj� projektow� oraz w miejscach wymagaj�cych uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
 Do wyznaczania kraw�dzi nasypów i wykopów nale�y stosowa� dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale�y stosowa� w przypadku 
nasypów o wysoko�ci przekraczaj�cej 1 metr oraz wykopów gł�bszych ni� 1 metr. Odległo�� mi�dzy palikami lub wiechami nale�y dostosowa� do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległo�� ta co najmniej powinna odpowiada� odst�powi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo�liwia� wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacj�
projektow�. 

5.6. Wyznaczenie poło
enia obiektów mostowych 

 Dla ka�dego z obiektów mostowych nale�y wyznaczy� jego poło�enie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów okre�laj�cych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególno�ci przyczółków i filarów mostów i wiaduktów. 
 W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawiera� opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia 
tych obiektów. 
 Poło�enie obiektu w planie nale�y okre�li� z dokładno�ci� okre�lon� w     punkcie 5.4. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jako�ci prac pomiarowych 

 Kontrol� jako�ci prac pomiarowych zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko�ciowych nale�y prowadzi� według ogólnych 
zasad okre�lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

7.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót zwi�zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast�puje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada  Inspektorowi nadzoru 

8. PODSTAWA PŁATNO�CI 

8.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Zasady dokonania płatno�ci okre�la umowa na wykonanie robót 

9. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urz�d Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D-01.01.02  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

1. WST�P 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szcegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z 
rozbiórk� elementów dróg zwi�zanych   z  przebudow� nawierzchni  dziedzi�ca w O�rodku dla Dzieci Niewidomych w Owi�skach  

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w zwi�zku z  
przebudow� nawierzchni  dziedzi�ca w O�rodku dla Dzieci Niewidomych w Owi�skach  

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z rozbiórk�:

− warstw nawierzchni, 

−−−− kraw��ników, obrze�y i oporników, 

−−−− �cieków, 

−−−−  chodników, 

−−−− studni, 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do rozbiórki 

 Do wykonania robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg, ogrodze� i przepustów mo�e by� wykorzystany sprz�t podany poni�ej, lub inny 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru: 

− spycharki, 

−−−− ładowarki, 

−−−− �urawie samochodowe, 

−−−− samochody ci��arowe, 

−−−− zrywarki, 

−−−− młoty pneumatyczne, 

−−−− piły mechaniczne, 

−−−− frezarki nawierzchni, 

−−−− koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodze� i przepustów obejmuj� usuni�cie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 
1.3, zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST lub wskazanych przez  Inspektora nadzoru 
                                            
Je�li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor nadzoru mo�e poleci� Wykonawcy 
sporz�dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okre�lony przewidziany odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe mo�na wykonywa� mechanicznie lub r�cznie w sposób okre�lony w SST lub przez Inspektora. 
 W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale�y spełni� warunki okre�lone w odpowiednich 
przepisach 
 Wszystkie elementy mo�liwe do powtórnego wykorzystania powinny by� usuwane bez powodowania zb�dnych uszkodze�. O ile uzyskane 
elementy nie staj� si� własno�ci� Wykonawcy, powinien on przewie�� je na miejsce okre�lone w SST lub wskazane przez  Inspektora nadzoru 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST staj� si� własno�ci� Wykonawcy, powinny by� usuni�te z terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodze� i przepustów znajduj�ce si� w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj�
projektow� b�d� wykonane wykopy drogowe, powinny by� tymczasowo zabezpieczone. W szczególno�ci nale�y zapobiec gromadzeniu si� w nich 
wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje si� wykonania wykopów drogowych nale�y wypełni�, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu 
otaczaj�cego terenu i zag��ci� du uzyskania wska�nika Is=1,0 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D--00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jako�ci robót rozbiórkowych 

 Kontrola jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego ewentualne doły po usuni�tych elementach nawierzchni, ogrodze� i przepustów powinno spełnia�
odpowiednie wymagania – wska�nik zag�szczena Is=1 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTD-00.00.00 „Wymagania ogólne”            pkt 8.

8. PODSTAWA PŁATNO�CI 

8.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Zasady płatno�ci okre�la umowa na wykonanie zadania

                                                                                                         
9. PRZEPISY ZWI�ZANE
Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co ogólnego 

stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci�gnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. K�towniki równoramienne 
7. PN-H-93402 K�towniki nierównoramienne stalowe walcowane na gor�co 
8. BN-87/5028-12 Gwo�dzie budowlane. Gwo�dzie z trzpieniem gładkim, okr�głym 

i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
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D.01.01.03. WYKONANIE WARSTWY  MROZOOCHRONNEJ I WZMACNIAJ�CEJ   I ODS�CZAJCEJ 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z 
wykonaniem warstw ods�czaj�cych i wzmacniajacych w zwi�zku  z  przebudow� nawierzchni  dziedzi�ca w O�rodku dla Dzieci Niewidomych w 
Owi�skach  

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  w 
zwi�zku z  przebudow� nawierzchni  dziedzi�ca w O�rodku dla Dzieci Niewidomych w Owi�skach  

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem warstw ods�czaj�cych i 
odcinaj�cych, stanowi�cych cz��� podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podło�e stanowi grunt wysadzinowy lub w�tpliwy, nieulepszony 
spoiwem lub lepiszczem i obejmuj�: 

− wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku  pod chodnik  gr.20 cm 
− wykonanie warstwy wzmacniaj�cej i mrozoochronnej    pod jezdnie  gr. 20 cm 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre�leniami podanymi w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw mrozoochronnych s�: 

1. piaski, 

2. �wir i mieszanka, 
a odcinaj�cych - oprócz wy�ej wymienionych: 

3. miał (kamienny). 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw mrozoochronnych i odcinaj�cych powinny spełnia� nast�puj�ce warunki: 
a) szczelno�ci, okre�lony zale�no�ci�: 
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≤

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj�cej lub ods�czaj�cej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło�a. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods�czaj�cych warunek szczelno�ci musi by� spełniony, gdy warstwa ta nie jest 
układana na warstwie odcinaj�cej. 
b) zag�szczalno�ci, okre�lony zale�no�ci�: 
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gdzie: 
U - wska�nik ró�noziarnisto�ci,           
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz�cego warstw� odcinaj�c�, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz�cego warstw� odcinaj�c�.     
   
Piasek stosowany do wykonywania warstw mrozoochronnych i odcinaj�cych powinien spełnia� wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

	wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods�czaj�cych i odcinaj�cych powinny spełnia� wymagania normy PN-B-11111 [3], 
dla klasy I i II. 
Miał kamienny do warstw mrozoochrionnych, ods�czaj�cych i odcinaj�cych powinien spełnia� wymagania normy PN-B-11112 [4].  
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2.4. Składowanie materiałów 

2.4.1. Składowanie kruszywa 

 Je�eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mrozoochronnej,ods�czaj�cej lub odcinaj�cej nie jest wbudowane bezpo�rednio po 
dostarczeniu na budow� i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczy� kruszywo 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podło�e w miejscu składowania powinno by� równe, utwardzone i 
dobrze odwodnione. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania warstwy mrozoochronnej,odcinaj�cej lub ods�czaj�cej powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
-równiarek, 
-walców statycznych, 
-płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podło
a 

Podło�e gruntowe powinno spełnia� wymagania okre�lone w ST Wymagania ogólne   
Warstwy odcinaj�ca i ods�czaj�ca powinny by� wytyczone w sposób umo�liwiaj�cy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj� projektow�, z 
tolerancjami okre�lonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 
m. 

5.3. Wbudowanie i zag�szczanie kruszywa 

Kruszywo powinno by� rozkładane w warstwie o jednakowej grubo�ci, przy u�yciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych 
wysoko�ciowych. Grubo�� rozło�onej warstwy lu�nego kruszywa powinna by� taka, aby po jej zag�szczeniu osi�gni�to grubo�� projektowan�. 
Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy ods�czaj�cej lub odcinaj�cej o grubo�ci powy�ej 20 cm, to wbudowanie 
kruszywa nale�y wykona� dwuwarstwowo. Rozpocz�cie układaniaka�dej nast�pnej warstwy mo�e nast�pi� po odbiorze przez Inspektora nadzoru 
warstwy poprzedniej   
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale�y przed zag�szczeniem wymieni� kruszywo na materiał o odpowiednich 
wła�ciwo�ciach. 
Natychmiast po ko�cowym wyprofilowaniu warstwy ods�czaj�cej lub odcinaj�cej nale�y przyst�pi� do jej zag�szczania.Zag�szczanie warstw o 
przekroju daszkowym nale�y rozpoczyna� od kraw�dzi i stopniowo przesuwa� pasami podłu�nymi cz��ciowo nakładaj�cymi si�, w kierunku jej osi. 
Zag�szczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nale�y rozpoczyna� od dolnej kraw�dzi i przesuwa� pasami podłu�nymi cz��ciowo 
nakładaj�cymi si�, w kierunku jej górnej kraw�dzi. Nierówno�ci lub zagł�bienia powstałe w czasie zag�szczania powinny by� wyrównywane na 
bie��co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni�cie materiału, a� do otrzymania równej powierzchni.W miejscach niedost�pnych 
dla walców warstwa odcinaj�ca i ods�czaj�ca powinna by� zag�szczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zag�szczanie nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
według PN-B-04481 [1]. Wska�nik zag�szczenia nale�y okre�la� zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstw� ods�czaj�c� lub odcinaj�c�, uniemo�liwia przeprowadzenie badania zag�szczenia 
według normalnej próby Proctora, kontrol� zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� płytowych. Nale�y okre�li� pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza� 2,2. 
Wilgotno�� kruszywa podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od -20% do +10% jej warto�ci. W przypadku, 
gdy wilgotno�� kruszywa jest wy�sza od wilgotno�ci optymalnej, kruszywo nale�y osuszy� przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 
wilgotno�� kruszywa jest ni�sza od wilgotno�ci optymalnej, kruszywo nale�y zwil�y� okre�lon� ilo�ci� wody i równomiernie wymiesza�.  
5.4. Utrzymanie warstwy ods�czaj�cej i odcinaj�cej i mrozochronnej 
Warstwa ods�czaj�ca i wzmacniaj�ce po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy powinny by� utrzymywane w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza si� ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinaj�cej lub wzmcniaj�cej z geowłóknin. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si� ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wy�ej le��cej warstwy nawierzchni. 
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 6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� wyniki 
tych bada� Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci kruszywa okre�lone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych i zag�szczenia warstwy ods�czaj�cej i odcinaj�cej podaje 
tablica 1. 

Tablica 1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów warstwy ods�czaj�cej i odcinaj�cej 

Lp. Wyszczególnienie 
bada� i pomiarów 

Minimalna cz�stotliwo�� bada�            i 
pomiarów 

1 Szeroko�� warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równo�� podłu�na co 20 m na ka�dym pasie ruchu 

3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rz�dne wysoko�ciowe 
co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m 

7 Grubo�� warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na ka�dej działce roboczej, lecz nie rzadziej ni� raz na 400 
m2

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 m2

8 Zag�szczenie,  wilgotno��
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej ni� raz na 600 
m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szeroko�� warstwy 

 Szeroko�� warstwy nie mo�e si� ró�ni� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Równo�� warstwy 

 Nierówno�ci podłu�ne warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej nale�y mierzy� 4 metrow� łat�, zgodnie z norm� BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówno�ci poprzeczne warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej nale�y mierzy� 4 metrow� łat�. 
 Nierówno�ci nie mog� przekracza� 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej na prostych i łukach powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj�
� 0,5%. 

6.3.5. Rz�dne wysoko�ciowe 

 Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi warstwy i rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 O� w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� � 5 cm. 

6.3.7. Grubo�� warstwy 

Grubo�� warstwy powinna by� zgodna z okre�lon� w dokumentacji projektowej z tolerancj� +1 cm, -2 cm. 
 Je�eli warstwa, ze wzgl�dów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, nale�y mierzy� ł�czn� grubo�� tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci Wykonawca wykona napraw� warstwy przez spulchnienie warstwy na 
gł�boko�� co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich wła�ciwo�ciach, wyrównanie i ponowne zag�szczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi ponowny pomiar i ocena grubo�ci warstwy, według 
wy�ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.    

6.3.8. Zag�szczenie warstwy 

 Wska�nik zag�szczenia warstwy odcinaj�cej,ods�czaj�cej i mrozoochronnej okre�lony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by� mniejszy 
od 1. 
 Je�eli jako kryterium dobrego zag�szczenia warstwy stosuje si� porównanie warto�ci modułów odkształcenia, to warto�� stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okre�lonych zgodnie z norm� BN-64/8931-02 [6], nie powinna by� wi�ksza od 2,2. 
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 Wilgotno�� kruszywa w czasie zag�szczenia nale�y bada� według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno�� kruszywa powinna by� równa 
wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od -20% do +10%. 

6.4. Zasady post�powania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od okre�lonych w p. 6.3, powinny by� naprawione 
przez spulchnienie do gł�boko�ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag�szczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

       

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 8. 
        
Odbiór  warstwy  ods�czaj�cej i odcinaj�cej nale�y  dokona�  na zasadach odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 
      Odbioru   dokonuje  Inspektor   na  podstawie  wyników  bada� Wykonawcy  z  bie��cej kontroli jako�ci materiałów i robót, ewentualnych 
bada� i pomiarów uzupełniaj�cych oraz ogl�dzin  warstwy. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.   

W przypadku stwierdzenia usterek. Inspektor nadzoru ustali zakres robót poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie robót według 
zasad okre�lonych w niniejszej SST. 

Inspektor nadzoru mo�e uzna� wad� za nie maj�c� zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne wykonanych robót i ustali� zakres 
potr�ce� za obni�on� jako��. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt własny.

8. PODSTAWA PŁATNO�CI 

8.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Płatno�� za realizacj� zgodnie z umow�   

9. PRZEPISY ZWI�ZANE 

 Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

	wir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu 
9. PN-EN 13042 Kruszywa do niezwi�zanych i zwi�zanych hydraulicznie materiałów 

stowowanych w budownictwie 
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D-01.01.04PODBUDOWAZKRUSZYW.WYMAGANIAOGÓLNE                                                                                                                        
1.WST�P 

1.1. Przedmiot  SST 

 Przedmiotem niniejszej szcegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w zwi�zku  z  przebudow� nawierzchni  dziedzi�ca w O�rodku 
dla Dzieci Niewidomych w Owi�skach  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w zwi�zku 
z  przebudow� nawierzchni  dziedzi�ca w O�rodku dla Dzieci Niewidomych w Owi�skach  

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmuj�: 
 Podbudow� z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
Podbudow� z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
.Podbudow� z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si�, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudow�
pomocnicz� i podbudow� zasadnicz�

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj�cy na odpowiednim zag�szczeniu w optymalnej wilgotno�ci kruszywa o wła�ciwie 
dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotycz�cych poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST dotycz�cych poszczególnych 
rodzajów podbudów: 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, okre�lona według PN-B-06714-15 [3] powinna le�e� mi�dzy krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      
wykonywane metod�
stabilizacji 
mechanicznej 
1-2  kruszywo na 
podbudow� zasadnicz�
(górn� warstw�) lub 
podbudow�
jednowarstwow�
1-3  kruszywo na 
podbudow� pomocnicz�
(doln� warstw�) 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by� ci�gła i nie mo�e przebiega� od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej 
granicznej uziarnienia na s�siednich sitach. Wymiar najwi�kszego ziarna kruszywa nie mo�e przekracza� 2/3 grubo�ci warstwy układanej 
jednorazowo.                

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metod� stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudow� zasadnicz� (górn� warstw�) lub podbudow� jednowarstwow�



1-3  kruszywo na podbudow� pomocnicz� (doln� warstw�) 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by� ci�gła i nie mo
e przebiega� od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej 
krzywej granicznej uziarnienia na s�siednich sitach. Wymiar najwi�kszego ziarna kruszywa nie mo
e przekracza� 2/3 grubo�ci warstwy 
układanej jednorazowo. 

2.3.2. Wła�ciwo�ci kruszywa 

 Kruszywa powinny spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 1. 

Tablica 1. 
  Wymagania 

Lp. Wyszczególnienie 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 	u�el Badania 

 wła�ciwo�ci Podbudowa według 
  zasad-

nicza 
pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

1 Zawarto�� ziarn mniejszych 
ni� 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawarto�� nadziarna,                 
% (m/m), nie wi�cej ni� 5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawarto�� ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie wi�cej ni� 35 45 35 40 - - 

PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawarto�� zanieczyszcze�
organicznych, %(m/m), nie 
wi�cej ni�

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 
[1] 

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

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

- - BN-64/8931 
-01 [26] 

6 �cieralno�� w b�bnie Los 
Angeles 
a) �cieralno�� całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
wi�cej ni�
b) �cieralno�� cz��ciowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
wi�cej ni�

35 

30 

45 

40 

35 

30 

50 

35 

40 

30 

50 

35 

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasi�kliwo��, %(m/m), nie 
wi�cej ni� 2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporno��, ubytek 
masy po 25 cyklach zamra�a- 
nia, %(m/m), nie wi�cej ni�

5 10 5 10 5 10 
PN-B-06714 
-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i �ela- 
zawy ł�cznie, % (m/m), nie 
wi�cej ni�

- - - - 1 3 

PN-B-06714 
-37 [10] 
PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawarto�� zwi�zków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie wi�cej ni�

1 1 1 1 2 4 PN-B-06714 
-28 [9] 

11 Wska�nik no�no�ci wno� mie-
szanki kruszywa, %, nie 
mniejszy ni�:
a) przy zag�szczeniu IS ≥ 1,00
b) przy zag�szczeniu IS ≥ 1,03

80 
120 

60 
- 

80 
120 

60 
- 

80 
120 

60 
- 

PN-S-06102 
[21] 

2.3.3. Materiał na warstw� ods�czaj�c�

 Na warstw� ods�czaj�c� stosuje si�: 
− �wir i mieszank� wg PN-B-11111 [14], 
− piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4. Materiał na warstw� odcinaj�c�

 Na warstw� odcinaj�c� stosuje si�: 
− piasek wg PN-B-11113 [16], 
− miał wg PN-B-11112 [15], 
− geowłóknin� o masie powierzchniowej powy�ej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.3.5. Materiały do ulepszania wła�ciwo�ci kruszyw

 Do ulepszania wła�ciwo�ci kruszyw stosuje si�: 
− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
− wapno wg PN-B-30020 [19], 
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
− �u�el granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
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Dopuszcza si� stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorz�dnych efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez 
In�yniera. 
 Rodzaj i ilo�� dodatku ulepszaj�cego nale�y przyjmowa� zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.3.6. Woda

 Nale�y stosowa� wod� wg PN-B-32250 [20]. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa�onych w urz�dzenia dozuj�ce wod�. Mieszarki powinny zapewni� wytworzenie jednorodnej 

mieszanki o wilgotno�ci optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania. W miejscach trudno dost�pnych powinny by� stosowane 

zag�szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywa� si� zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywa� si� zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podło
a 

 Podło�e pod podbudow� powinno spełnia� wymagania okre�lone w SST                 
 Podbudowa powinna by� uło�ona na podło�u zapewniaj�cym nieprzenikanie drobnych cz�stek gruntu do podbudowy. Warunek 
nieprzenikania nale�y sprawdzi� wzorem: 

   
d

D

85

15

  ≤  5  (1)
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy ods�czaj�cej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło�a,                      w milimetrach.
 Je�eli warunek (1) nie mo�e by� spełniony, nale�y na podło�u uło�y� warstw� odcinaj�c� lub odpowiednio dobran� geowłóknin�. 
     
Ochronne wła�ciwo�ci geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cz�stek gruntu, wyznacza si� z warunku: 

   
O

d

90

50

  ≤  1,2  (2)

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podło�a,                     w milimetrach,
O90 - umowna �rednica porów geowłókniny odpowiadaj�ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj�ca si� na geowłókninie w ilo�ci 90% (m/m); warto��

parametru 090 powinna by� podawana przez producenta geowłókniny.
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny by� wcze�niej przygotowane. 
wi�kszych ni� co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszank� kruszywa o �ci�le okre�lonym uziarnieniu i wilgotno�ci optymalnej nale�y wytwarza� w mieszarkach gwarantuj�cych 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl�du na konieczno�� zapewnienia jednorodno�ci nie dopuszcza si� wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by� od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby 
nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

       22



5.4. Wbudowywanie i zag�szczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna by� rozkładana w warstwie o jednakowej grubo�ci, takiej, aby jej ostateczna grubo�� po zag�szczeniu była 
równa grubo�ci projektowanej. Grubo�� pojedynczo układanej warstwy nie mo�e przekracza� 20 cm po zag�szczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
by� rozło�ona w sposób zapewniaj�cy osi�gni�cie wymaganych spadków i rz�dnych wysoko�ciowych. Je�eli podbudowa składa si� z wi�cej ni�
jednej warstwy kruszywa, to ka�da warstwa powinna by� wyprofilowana i zag�szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych 
wysoko�ciowych. Rozpocz�cie budowy ka�dej nast�pnej warstwy mo�e nast�pi� po odbiorze poprzedniej warstwy przez In�yniera. 
 Wilgotno�� mieszanki kruszywa podczas zag�szczania powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zosta� osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je�eli 
wilgotno�� mieszanki kruszywa jest ni�sza od optymalnej o 20% jej warto�ci, mieszanka powinna by� zwil�ona okre�lon� ilo�ci� wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno�� mieszanki kruszywa jest wy�sza od optymalnej o 10% jej warto�ci, mieszank� nale�y 
osuszy�. 
 Wska�nik zag�szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada� przyj�temu poziomowi wska�nika no�no�ci 
podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Odcinek próbny 

 Je�eli w SST przewidziano konieczno�� wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpocz�ciem robót, Wykonawca 
powinien wykona� odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy sprz�t budowlany do mieszania, rozkładania i zag�szczania kruszywa   jest wła�ciwy, 
− okre�lenia grubo�ci warstwy materiału w stanie lu�nym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubo�ci warstwy po zag�szczeniu, 
− okre�lenia liczby przej�� sprz�tu zag�szczaj�cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska�nika zag�szczenia. 
 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien u�y� takich materiałów oraz sprz�tu do mieszania, rozkładania i zag�szczania, jakie b�d�
stosowane do wykonywania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi� od 400 do 800 m2.
 Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 
 Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora nadzoru  

5.6. Utrzymanie podbudowy 

 Podbudowa po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinna by� utrzymywana w dobrym stanie.  Je�eli Wykonawca b�dzie 
wykorzystywał, za zgod� Inspektora nadzoru, gotow� podbudow� do ruchu budowlanego, to jest obowi�zany naprawi� wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania podbudowy obci��a Wykonawc� robót.  Paliki 
lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst�pach nie 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi�
wyniki tych bada� Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone w pkt 2.3 
niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada�  podano w tablicy 2.     

Tablica 2. Cz�stotliwo�� ora zakres  bada� przy budowie podbudowy z kruszyw 
    stabilizowanych mechanicznie 

  Cz�stotliwo�� bada�

Lp. Wyszczególnienie bada�
Minimalna liczba 
bada� na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padaj�ca na jedno 
badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 

2 Wilgotno�� mieszanki 2 600 

3 Zag�szczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie wła�ciwo�ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 
dla ka�dej partii kruszywa i przy 
ka�dej zmianie kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

 Uziarnienie mieszanki powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale�y pobiera� w sposób losowy, z rozło�onej 
warstwy, przed jej zag�szczeniem. Wyniki bada� powinny by� na bie��co przekazywane Inspektorowi nadzoru 
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6.3.3. Wilgotno�� mieszanki

 Wilgotno�� mieszanki powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] 
(metoda II), z tolerancj� +10% -20%. 
 Wilgotno�� nale�y okre�li� według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zag�szczenie podbudowy

 Zag�szczenie ka�dej warstwy powinno odbywa� si� a� do osi�gni�cia wymaganego wska�nika zag�szczenia. 
 Zag�szczenie podbudowy nale�y sprawdza� według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemo�liwe ze 
wzgl�du na gruboziarniste kruszywo, kontrol� zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej 
ni� raz na 5000 m2, lub według zalece� In�yniera.
 Zag�szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale�y uzna� za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego 
modułu odkształcenia E1 jest nie wi�kszy od 2,2 dla ka�dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

    E

E

1

2

  ≤   2,2
6.3.5. Wła�ciwo�ci kruszywa

 Badania kruszywa powinny obejmowa� ocen� wszystkich wła�ciwo�ci okre�lonych w pkt 2.3.2. 
 Próbki do bada� pełnych powinny by� pobierane przez Wykonawc� w sposób losowy w obecno�ci Inspektora nadzoru 

6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów

  Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 

Tablica 3. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie bada� i pomiarów Minimalna cz�stotliwo�� pomiarów 

1 Szeroko�� podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równo�� podłu�na 
w sposób ci�gły planografem albo co        20 m łat�
na ka�dym pasie ruchu 

3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubo�� podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na ka�dej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni� raz na 400 m2

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 m2

8 No�no�� podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

- ugi�cie spr��yste 

co najmniej w dwóch przekrojach na ka�de 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na ka�de 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w punktach głównych łuków poziomych. 

                       
6.4.2. Szeroko�� podbudowy

 Szeroko�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez kraw��ników szeroko�� podbudowy powinna by� wi�ksza od szeroko�ci warstwy wy�ej le��cej o co najmniej 25 cm lub 
o warto�� wskazan� w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równo�� podbudowy

 Nierówno�ci podłu�ne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat� lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 
 Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat�. 
 Nierówno�ci podbudowy  nie mog� przekracza�: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�,  z tolerancj� ± 0,5 %.

6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe podbudowy

 Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi podbudowy i rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� + 1 cm, -2 cm. 
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6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podło�a

 O� podbudowy w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm.

6.4.7. Grubo�� podbudowy i ulepszonego podło�a

 Grubo�� podbudowy nie mo�e si�  ró�ni� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni�: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. No�no�� podbudowy

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by� zgodny z podanym w tablicy 4, 
− ugi�cie spr��yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by� zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 
wska�niku wno�

nie mniejszym

Wska�nik 
zag�szczenia IS   
nie
mniejszy ni�

Maksymalne ugi�cie spr��yste pod 
kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-cenia 
mierzony płyt� o �rednicy 30 cm, 
MPa 

ni�,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obci��enia E1

od drugiego 
obci��enia E2

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewła�ciwe cechy geometryczne podbudowy

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj� wi�ksze odchylenia od  okre�lonych w punkcie 6.4 powinny by� naprawione przez 
spulchnienie lub zerwanie do gł�boko�ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag�szczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Je�eli szeroko�� podbudowy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wy�ej 
le��cym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzy� podbudow� przez spulchnienie warstwy na pełn� grubo�� do połowy szeroko�ci pasa 
ruchu, doło�enie materiału i powtórne zag�szczenie. 

6.5.2. Niewła�ciwa grubo�� podbudowy

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci, Wykonawca wykona napraw� podbudowy. Powierzchnie powinny by�
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni� gł�boko��, zgodnie z decyzj� In�yniera, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich wła�ciwo�ciach, wyrównane i ponownie zag�szczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi ponowny pomiar i ocena grubo�ci warstwy, według 
wy�ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewła�ciwa no�no�� podbudowy

 Je�eli no�no�� podbudowy b�dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb�dne do zapewnienia wymaganej 
no�no�ci, zalecone przez In�yniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani�enie no�no�ci podbudowy wynikło z 
niewła�ciwego wykonania robót przez Wykonawc� podbudowy. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8. PODSTAWA PŁATNO�CI 

8.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Płatno�� za wykonane roboty zgodnie z umow� na wykonanie całego zadania. 
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9. PRZEPISY ZWI�ZANE 

91. Normy 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod�

bezpo�redni�
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze�

organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci siarki metod�

bromow�
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu �elazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie �cieralno�ci w b�bnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 	u�el wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 	wir i 

mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno�ci 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi�� podatnych ugi�ciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu 
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D-01.01.05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w zwi�zku  z  przebudow� nawierzchni  dziedzi�ca w 
O�rodku dla Dzieci Niewidomych w Owi�skach  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w zwi�zku z  

przebudow� nawierzchni  dziedzi�ca w O�rodku dla Dzieci Niewidomych w Owi�skach  
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 Ustalenia zawarte s� w SST„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi�cej warstw zag�szczonej mieszanki, która stanowi warstw�
no�n� nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by� kruszywo łamane, uzyskane w 
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn �wiru wi�kszych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno by� jednorodne bez zanieczyszcze� obcych i bez domieszek gliny. 
 Dopuszcza si� wykorzystanie kruszywa z rozbiórki istniej�cej nawierzchni dziedzi�ca. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

                   Uziarnienie kruszywa powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Wła�ciwo�ci kruszywa

 Kruszywo powinno spełnia� wymagania okre�lone w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 

3. SPRZ�T 

 Wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

 Wymagania dotycz�ce transportu podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podło
a 

                     Przygotowanie podło�a powinno odpowiada� wymaganiom okre�lonym w SST  „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

                     Mieszank� kruszywa nale�y wytwarza� zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
                     Je�li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powy�ej 
70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okre�li SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

5.4. Wbudowywanie i zag�szczanie mieszanki kruszywa 

 Ustalenia dotycz�ce rozkładania i zag�szczania mieszanki podano w SST     „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
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5.5. Odcinek próbny 

 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona� odcinki próbne, zgodnie z zasadami okre�lonymi w SST „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

                        Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada� wymaganiom okre�lonym w SST  „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne”              pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
6.3. 

6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów podano w SST„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

                 Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8. 

8. PODSTAWA PŁATNO�CI 

8.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Zasady płatno�ci okrfe�la umowa na wykonanie zadania 

9. PRZEPISY ZWI�ZANE 

 Normy i przepisy zwi�zane podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10 
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D-01.01.06 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ 

1. Wst�p 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru nawierzchni z kostki granitowej   w z  
przebudow� nawierzchni  dziedzi�ca w O�rodku dla Dzieci Niewidomych w Owi�skach  

. 
1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni z kostki z granitu i obejmuj� wykonanie 
nawierzchni chodnika z kostki koloru  szarego grubo�ci 10 cm uło�onej na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 grubo�ci 3 cm, 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i SST D.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 

Ogólne wymagania dotycz�ce jako�ci robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. Materiały 
         Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki według zasad niniejszej SST s�: 

2.1. Kostka granitowa – musi posiada� atest producenta oraz Aprobat� Techniczn�. 
Kostka grubo�ci 11 cm 

2.2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  

− piasek na podsypk� nale�y stosowa� �rednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 „Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”. 
U�yty piasek nie mo�e zawiera� domieszek gliny w ilo�ciach przekraczaj�cych 5%. 

− do podsypki nale�y stosowa� cement portlandzki wg PN-EN 179-1 : 2002. 
2.3. Piasek do wypełnienia zł�czy mi�dzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty). 

3. Sprz�t 
3.1. Płyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypk� – wibrator powinien mie� sił� od�rodkow� 16-20 kN i powierzchni� płyty 0,35-0,50 m2, 

zalecana cz�stotliwo�� 75 do 100 HZ. 

3.2. Narz�dzia brukarskie do r�cznego układania kostki. 
4. Transport 

4.1. Kostka granitowa – przewo�ona mo�e by� dowolnymi �rodkami transportu. Transport i składowanie kostki musi odbywa� si� w sposób zabez-
pieczaj�cy materiał przed mo�liwo�ci� uszkodzenia. Wymagania odno�nie transportu i składowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02. 

4.2. Pozostałe materiały transportowane b�d� jak w SST D.08.01.01. punkt 4.3 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonywania  robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót jak w SST D. 08.01.01. 

5.2.2. Sytuacyjno – wysoko�ciowe wyznaczenie robót jak w SST D. 08.01.01. 

5.2.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej  

Podsypk� cementowo-piaskow� grubo�ci 5 cm nale�y wykona� w proporcji 1:4. 

5.2.4. Uło�enie kostki 

Dese� układania kostki nale�y uzgodni� z In�ynierem. 

5.2.5. Ubijanie wibracyjne 

Ubijanie wibracyjne uło�onej kostki polega na trzech przej�ciach stalowej płyty wibratora dla  wprasowania kostek w podsypk�. Nast�pnie trzy 
przej�cia podczas których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia zł�czy. 
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6. Kontrola jako�ci  robót 

6.1.  Kontrola jako�ci materiałów 

Powy�szej kontroli dokonuje si� jak w SST D.08.03.01. punkt 6.1. 

6.2.  Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: 

− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− uło�enie kostki, 
− wykonanie ubijania wibracyjnego, 
− wypełnienie spoin mi�dzy kostkami. 

6.3 Kontroli jako�ci robót podlega zgodno�� wykonania robót z Dokumentacj� Projektow� pod wzgl�dem: 

− geometrii wykonania, 
− spadków i rz�dnych podłu�nych i poprzecznych. 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotycz�ce odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

9.  Przepisy zwi�zane i standardy 

PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.  

PN-EN 197-1 : 2002 Cement. Cz��� I : Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementu powszechnego u�ytku. 
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D 01.01.07 KRAW��NIKI  KAMIENNE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z 
ustawieniem kraw��ników kamiennych przy przebudowie dziedzi�ca w O�rodku dla dzieci Niewidomych w Owi�skach 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
przebudow� dzieidzi�ca w O�rodku dla dzieci niewidomych w Owi�skach 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z ustawieniem kraw��ników kamiennych: 
− granitowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z betonu B – 20 z wypełnieniem spoin zapraw� cementow� – pier�cie� ronda – kraw��-

nik le��cy 
− ustawienie kraw��ników granitowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z betonu B – 20 z wypełnieniem spoin zapraw� cementow� – 

wyspa kraw��nik stoj�cy 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Kraw��niki kamienne - belki kamienne ograniczaj�ce chodniki dla pieszych, pasy dziel�ce, wyspy kieruj�ce oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi do wykonania kraw��ników kamiennych  s�: 
− kraw��niki odpowiadaj�ce wymaganiom BN-66/6775-01 [9], 
− piasek na podsypk�, 
− cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy, 
− woda, 
oraz materiały do wykonania odpowiedniego rodzaju ław pod ustawienie kraw��ników, zgodnie z SST D-08.01.01 „Kraw��niki betonowe”. 

2.3. Kraw�
niki kamienne - klasyfikacja 

2.3.1. Typy 

 Nale�y zastosowa� kraw��niki: 
U   -   uliczne,  

2.3.2. Rodzaje 
 Nale�y zastosowa� typ kraw��nika A. 

2.3.3. Wielko�ci 

 W zale�no�ci od wymiaru wysoko�ci kraw��nika rozró�nia si� nast�puj�ce wielko�ci: 
kraw��nik uliczny o wysoko�ci 30 cm, 

2.3.4. Klasy 

 Nale�y zastosowa� kraw��niki klasa I,  
 Przykład oznaczenia kraw��nika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzaju B, wielko�ci 35, klasy II:   kraw��nik UPB35II  BN-
66/6775-01 [9]. 

2.4. Kraw�
niki kamienne - wymagania techniczne 

2.4.1. Cechy fizyczne i wytrzymało�ciowe 

 Materiałem do wyrobu kraw��ników s� bloki kamienne ze skał magmowych, osadowych lub metamorficznych, klasy I i II wg BN-
62/6716-04 [8] o cechach fizycznych i wytrzymało�ciowych okre�lonych w tablicy 1. 
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 Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymało�ciowe kraw��ników kamiennych 

Lp. Cechy fizyczne Klasa 
i wytrzymało�ciowe I

1 Wytrzymało�� na �ciskanie w stanie 
powietrzno-suchym, w kG/cm2, co 
najmniej 

1200 

2 �cieralno�� na tarczy Boehmego, w cm, 
nie wi�cej ni�

0,25 

3 Wytrzymało�� na uderzenia, ilo�� uderze�, nie 
mniej ni� 13 

4 Nasi�kliwo�� wod�, w %, nie wi�cej ni� 0,5 

  

5 

  

Odporno�� na zamra�anie, w cyklach 

  

nie bada si�

 2.4.2. Kształt i wymiary 

 Kształt kraw��ników ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i 2, wymiary podano w tablicy 2. 
 Kształt kraw��ników mostowych podano na rysunkach 3 i 4, a wymiary w tablicy 3. 
 Kształt kraw��ników drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wymiary w tablicy 4. 

   

Rys. 1. Kraw��nik uliczny odmiany UP, rodzaju A 

  

Tablica 2. Wymiary kraw��ników ulicznych 

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyłki, 
(w cm) A cm 

h 30 20 ± 2 

b 20 20 ± 0,3 

c 4 4 ± 0,3 

d 15 15 
dla  A: 

± 0,2 

l 50   
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2.4.3. Wygl�d zewn�trzny 

 W ocenie wygl�du zewn�trznego kraw��ników kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych, nale�y bra� pod uwag� ustalenia normy 
BN-66/6775-01 [9]. 

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typów kraw��ników kamiennych podaje tablica 5. 
  
Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

  Typy kraw��ników 
Rodzaj uszkodze� Uliczne   Drogowe 

  
proste łukowe 

Mostowe rodzaj 
„A” 

rodzaj 
„B” 

skrzywienie licowych 0,3 cm 0,5 cm 
(wichrowato�� bocznych   nie sprawdza si�   
powierzchni) stykowych   0,2 cm   0,3 cm   
  spodu   nie sprawdza si�   
  licowych dopuszcza si� na długo�ci 1 m danej powierzch-ni jedno 

wgł�bienie wielko�ci do 5 cm2, nie gł�-bsze ni� 0,5 cm, nie 
wynikaj�ce z techniki wy-  konania faktury 

  

wady obróbki 
powierzchni 
(wgł�bienia 
i wypukło�ci) 

bocznych wgł�bienie do 1,5 cm dopuszcza si� bez ograni-cze�. 
Wypukło�� poza lico pasa obrobionego na powierzchni 
przedniej (od strony jezdni) niedo- puszczalne. Na 
powierzchni tylnej (od strony   chodnika) dopuszcza si�
wypukło�ci poza lico pasa obrobionego do 3 cm 

  
  
  

nie 
sprawdza 

si�
  stykowych w obr�bie pasa dłutowanego wgł�bienia niedo- puszczalne, 

pozostała cz��� powierzchni nie podlega sprawdzeniu 
  

  spodu nie sprawdza si�   
szczerby 
i uszkodzenia 
kraw�dzi i naro�y 

ilo�� w prze-
liczeniu  na 1 m 

  
3 

  
5 

  

  długo�� 0,5 cm 1 cm   
  gł�boko�� 0,3 cm 0,5 cm   

odchyłki od k�ta prostego 0,2 cm na długo�ci powierzchni 
0,3 cm na 
długo- �ci 
pow. 

  

odchyłki w krzywi�nie łuku - 1,0 cm -   

2.6. Przechowywanie kraw�
ników 

 Kraw��niki mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, rodzajów, odmian i wielko�ci. 
 Kraw��niki uliczne, mostowe i drogowe typu „A” nale�y układa� na powierzchniach spodu, w szeregu na podkładkach drewnianych. 
 Dopuszcza si� składowanie kraw��ników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podkładek pomi�dzy 
poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysoko�ci warstw nie powinna przekracza� 1,2 m. 
 Kraw��nik drogowy rodzaju „B” dozwala si� układa� w stosy, bez przekładek drewnianych, przy czym wysoko�� stosów nie powinna 
przekracza� 1,4 m. 

2.7. Materiały na podsypk� i do zapraw 

2.7.1. Piasek 

 Piasek na podsypk� cementowo-piaskow� powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-06712 [4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-
B-06711 [3]. 

2.7.2.  Cement 

 Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by� cementem portlandzkim klasy nie ni�szej 
ni� „32,5” odpowiadaj�cy wymaganiom  PN-B-19701 [6]. 

2.7.3.  Woda 

 Woda powinna by� odmiany „1” i odpowiada� wymaganiom PN-B-32250 [7]. 

2.8. Materiały na ławy i masa zalewowa 

 Materiały na ławy i masa zalewowa powinny odpowiada� wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 „Kraw��niki betonowe” pkt 2. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

  Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do ustawiania kraw�
ników 

  Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
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− wibratorów płytowych do zag�szczania podsypki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

  Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kraw�
ników 

  Kraw��niki kamienne mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportowymi. 
  Kraw��niki nale�y układa� na podkładach drewnianych, rz�dami, długo�ci� w kierunku jazdy �rodka transportowego. 
  Kraw��nik uliczny i mostowy oraz kraw��nik drogowy rodzaju „A” mo�e by� przewo�ony tylko w jednej warstwie. 
  W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpo�rednim stykiem, nale�y je do transportu zabezpieczy� przekładkami 
splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubo�� tych przekładek nie powinna by� mniejsza ni� 5 cm. 
  Kraw��niki drogowe rodzaju „B” mo�na przewozi� bez dodatkowego zabezpieczenia, układa� w dwu lub wi�cej warstwach, nie wy�ej 
jednak jak do wysoko�ci �cian bocznych �rodka transportowego. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu i kruszyw do wykonania ław i na podsypk� powinien odpowiada� wymaganiom wg SST D-08.01.01 „Kraw��niki 
betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy nale�y wykonywa� zgodnie z PN-B-06050 [2]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiada� wymiarom ławy w planie z uwzgl�dnieniem w szeroko�ci dna wykopu konstrukcji szalunku. 
 Wska�nik zag�szczenia dna wykonanego koryta pod ław� powinien wynosi� co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno by� zgodne z warunkami podanymi w SST D-08.01.01 „Kraw��niki betonowe” pkt 5. 

5.4. Ustawienie kraw�
ników kamiennych 

 Ustawianie kraw��ników kamiennych i wypełnianie spoin powinno by� zgodne z warunkami podanymi w SST D-08.01.01 „Kraw��niki 
betonowe” pkt 5. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

6.2.1. Badania kraw��ników 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów przeznaczonych do ustawienia kraw��ników 
kamiennych i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi  do akceptacji. 
  
6.2.1. Badania kraw��ników 

 Badania kraw��ników kamiennych obejmuj�: 
− sprawdzenie cech zewn�trznych, 
− badania laboratoryjne. 
 Sprawdzenie cech zewn�trznych obejmuje: 
− sprawdzenie kształtu, wymiarów i wygl�du zewn�trznego, 
− sprawdzenie wad i uszkodze�. 
 Badanie laboratoryjne obejmuje: 
− badanie nasi�kliwo�ci wod�, 
− badanie odporno�ci na zamra�anie, 
− badanie wytrzymało�ci na �ciskanie, 
− badanie �cieralno�ci na tarczy Boehmego, 
− badanie wytrzymało�ci na uderzenie. 
 Sprawdzenie cech zewn�trznych nale�y przeprowadza� przy ka�dorazowym odbiorze partii kraw��ników. Badanie laboratoryjne nale�y 
przeprowadza� na polecenie In�yniera na próbkach materiału kamiennego, z którego wykonano kraw��niki, a w przypadkach spornych - na próbkach 
wyci�tych z zakwestionowanych kraw��ników, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. 
 W skład partii przeznaczonej do bada� powinny wchodzi� kraw��niki jednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany i wielko�ci. Wielko��
partii nie powinna przekracza� 400 sztuk. 
 W przypadku przedstawienia wi�kszej ilo�ci kraw��ników, nale�y dostaw� podzieli� na partie składaj�ce si� co najwy�ej z 400 sztuk. 
 Pobieranie próbek materiału kamiennego nale�y przeprowadza� wg PN-B-06720 [5]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów nale�y przeprowadza� poprzez ogl�dziny zewn�trzne zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz 
pomiar przy pomocy linii z podziałk� milimetrow� z dokładno�ci� do 0,1 cm. 
 Sprawdzenie równo�ci powierzchni obrobionych przeprowadza� nale�y przy pomocy linii metalowej, ustawionej wzdłu� kraw�dzi i po 
przek�tnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyle� z dokładno�ci� do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4. 
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 Sprawdzenie kraw�dzi prostych przeprowadza� nale�y przy pomocy linii metalowej. 
 Sprawdzenie szczerb i uszkodze� przeprowadza� nale�y poprzez ogl�dziny zewn�trzne, policzenie ilo�ci szczerb i uszkodze� oraz pomiar 
ich wielko�ci z dokładno�ci� do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5. 
 Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza si� wizualnie przez porównanie z wzorem. 
 Ocen� wyników sprawdzenia cech zewn�trznych oraz ocen� wyników bada� laboratoryjnych nale�y przeprowadzi� wg BN-66/6775-01 
[9]. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu kraw��ników kamiennych powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci, 
które zostały okre�lone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót nale�y sprawdza�: 
− wykonanie koryta pod ław�, 
− wykonanie ław, 
− ustawienie kraw��ników i wypełnienie spoin, 
zgodnie z warunkami okre�lonymi w SST D-08.01.01 „Kraw��niki betonowe”. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

7.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
− wykonanie koryta pod ław�, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

8. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Płatno�� za realizacj� zgodnie z umow�  

9. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Normy 

1. PN-B-01080 Kamie� dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie 
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
5. PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno�ci 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. BN-62/6716-04 Kamie� dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 
9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kraw��niki uliczne, mostowe i drogowe 
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STB 01.00  ZIELE�

l. WST�P 

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z zało�eniem i piel�gnacj� zieleni  , w zakresie zagospodarowania 
terenu w Specjalnym O�rodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w 
Owi�skach przy Placu Przemysława 9 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót 
zwi�zanych z: 
− oczyszczeniem terenu z resztek budowlanych, gruzu i �mieci 
− r�cznym przekopaniem gleby 
− dostarczeniem ziemi urodzajnej i roz�cieleniem r�cznym 
− sianiem trawy z utrzymaniem w okresie gwarancji 
− sadzeniem krzewów �ywopłotowych li�ciastych i drzewek li�ciastych z utrzymaniem w 

okresie gwarancji 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj�ca wła�ciwo�ci zapewniaj�ce ro�linom prawidłowy 
rozwój. 
1.4.2. Materiał ro�linny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich, 
nasiona trawy. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastaj�cymi j�
korzeniami ro�liny. 
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewie� zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 
pniami o wysoko�ci od 1,80 do 2,20 m, z wyra�nym nie przyci�tym przewodnikiem i 
uformowan� koron�. 
1.4.6. Forma krzewiasta - forma wła�ciwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 
szkółce przez niskie przyci�cie przewodnika celem uzyskania wielop�dowo�ci. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 01.00. „Wymagania ogólne”  



2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST 
01.00. „Wymagania ogólne”  

2.2. Ziemia urodzajna 
 Ziemia urodzajna, w zale�no�ci od miejsca pozyskania, powinna posiada� nast�puj�ce 
charakterystyki: 
− ziemia rodzima - powinna by� zdj�ta przed rozpocz�ciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczaj�cych 2 m wysoko�ci, 
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo�e by�

zagruzowana, przero�ni�ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 

 Do nawo�enia gleby mog� by� stosowane komposty, powstaj�ce w wyniku rozkładu 
ró�nych odpadków ro�linnych i zwierz�cych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 
plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w 
warunkach zapewniaj�cych utrzymanie wymaganych cech i wska�ników jako�ci kompostu. 
 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje si� przez kompostowanie torfu z 
fekaliami i �ciekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada� wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a 
torf u�yty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje si� przez kompostowanie kory zmieszanej 
z mocznikiem i osadami z oczyszczalni �cieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 
miesi�cy. Kompost z kory sosnowej mo�e by� stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod ziele� w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleb�. 

2.4. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny by� w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawarto�� azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nale�y zabezpieczy� przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 



3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 01.00. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprz�t stosowany do wykonania zieleni 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania zieleni  powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
− sprz�tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki g�siennicowej, koparki), 
a ponadto do piel�gnacji zadrzewie�: 
− pił mechanicznych i r�cznych, 
− drabin, 
− podno�ników hydraulicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
  Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 01.00. „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport materiałów do wykonania siania trawy

 Transport materiałów do zieleni mo�e by� dowolny pod warunkiem, �e nie uszkodzi, 
ani te� nie pogorszy jako�ci transportowanych materiałów. 
 W czasie transportu drzewa i krzewy musz� by� zabezpieczone przed uszkodzeniem 
bryły korzeniowej lub korzeni i p�dów. Ro�liny z brył� korzeniow� musz� mie� opakowane 
bryły korzeniowe lub by� w pojemnikach. 
 Drzewa i krzewy mog� by� przewo�one wszystkimi �rodkami transportowymi. W 
czasie transportu nale�y zabezpieczy� je przed wyschni�ciem i przemarzni�ciem. Drzewa i 
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by� natychmiast sadzone. Je�li 
jest to niemo�liwe, nale�y je zadołowa� w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie 
suszy podlewa�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01.00. „Wymagania ogólne”  



6. KONTROLA JAKO�CI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 01.00. „Wymagania ogólne” 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00. „Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest: 
− m2 zasianej trawy 
− szt. zasadzonych krzewów i drzew 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00. „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami 
Inwestora. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 01.00. „Wymagania 
ogólne”  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li�ciaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kł�cza i korzenie bulwiaste ro�lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Ro�liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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1.0. WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania ogólne, które musz� by�

przestrzegane przez Wykonawc� robót oraz stosowane w �cisłym powi�zaniu ze Szczegółowymi  

Specyfikacjami Technicznymi. ST okre�la wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót 

wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych i o�wietlenia terenu w 

Specjalistycznym O�rodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych o Owi�skach 

przy Pl. Przemysława 9 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 

odbiorze robót, w zakresie  okre�lonym w pkt. 1.1. 

Specyfikacja jest sporz�dzona na podstawie Projektu Wykonawczego opracowanego przez Biuro 

Projektów i opisuje zasady rozwi�za� techniczno materiałowych okre�lonych w projekcie 

wykonawczym. 

Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub rozwi�za� innych ni� okre�lono w projekcie 

wykonawczym, nie uniewa�nia Specyfikacji. 

Wykonawca zobowi�zany jest opracowa� plan BIOZ, szczegółowy wykaz materiałów zawieraj�cy 

specyfikacj� �wiadectw jako�ci, atestów, certyfikatów, �wiadectw gwarancyjnych lub aprobat 

technicznych, wykaz sprz�tu, maszyn i �rodków transportu, wykaz pracowników kieruj�cych 

robotami, nadzoruj�cych i wykonuj�cych roboty, zawieraj�cy informacje o kwalifikacjach 

zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami, obsługi sprz�tu, 

maszyn i �rodków transportu jak równie� informacje dotycz�ce aktualnych szkole� i instrukta�y w 

zakresie BHP. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynno�ci zwi�zane z 

wykonaniem instalacji elektrycznej i o�wietlenia terenu w Specjalistycznym O�rodku Szkolno – 

Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych o Owi�skach przy Pl. Przemysława 9 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie ni�ej wymienionych robót: 

- wewn�trznej linii zasilaj�cej, 

- rozdzielnicy o�wietleniowej dziedzi�ca ROD, 

- o�wietlenia zewn�trznego dziedziniec o�rodka. 

1.4. Definicje okre�le� podstawowych 

U�yte w ST okre�lenia nale�y rozumie� nast�puj�co: 

- rozdzielnica – urz�dzenie elektryczne słu��ce do rozdziału i zabezpieczenia sieci 

elektrycznej, 

- oprawa o�wietleniowa – urz�dzenie słu��ce do zamontowania i uruchomienia �ródła �wiatła, 
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- �ródło �wiatła – urz�dzenie słu��ce do przetwarzania energii elektrycznej na energi� �wietln�, 

- wył�cznik – aparat słu��cy do zał�czania i wył�czania o�wietlenia, 

- trasa kablowa – ci�g konstrukcji na których układa si� kable i przewody, 

- szyna wyrównawcza – szyna, za pomoc� której przewody wyrównawcze s� ze sob�

poł�czone, 

- przewód wyrównawczy – przewód do poł�czenia elementów, które powinny by� poł�czone z 

szyn� wyrównawcz�, 

- In�ynier – uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Zamawiaj�cego do 

nadzorowania robót zgodnie z Prawem Budowlanym i do wyst�powania w jego imieniu w 

sprawach realizacji Kontraktu, 

- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji 

projektowej, 

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do  kierowania 

robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

- dziennik budowy - opatrzony piecz�ci� Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami słu��cy do notowania wydarze� zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece� i inne 

technicznej korespondencji pomi�dzy In�ynierem, projektantem i wykonawc�. 

- aprobata techniczna – dokument stwierdzaj�cy przydatno�� wyrobów budowlanych do 

zamierzonego stosowania 

- materiały – wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót zgodnie z dokumentacj�

projektow� i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

- odpowiednia zgodno�� – zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1..5.    Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Zamawiaj�cy przeka�e Wykonawcy egzemplarz Projektu Budowlanego – wykonawczego, ST  

1.5.1  Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 

Inspektor nadzoru zapewni Wykonawcy swobodny dost�p do wszystkich szczegółów zebranych 

przez Zamawiaj�cego na temat istniej�cych warunków gruntowych oraz istniej�cych obiektów. 

Dost�p do tych materiałów ułatwi wykonawcy dokładn� ocen� szczegółów. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ocen� szczegółów i za konsekwencje wynikaj�ce z takiej oceny. 

1.5.2  Dokumentacja robocza 

Je�li wymagaj� tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne 

dla wykonania robót według rozwi�za� alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawc�, 

Wykonawca wykona dokumentacj� robocz� przedstawiaj�c� szczegóły rozwi�za�, które b�d�

stosowane podczas wykonywania robót. Koszty zwi�zane z wykonaniem tej dokumentacji i jej 

uzgodnieniami zostan� wł�czone do cen jednostkowych robót. 
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Cała dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzru do zatwierdzenia wraz ze 

wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami dotycz�cymi ko�cowego wykonania robót. Je�eli 

wymagaj� tego Szczegółowe ST powy�sza dokumentacja powinna zosta� uzgodniona z 

Projektantem. 

Wszystkie obiekty tymczasowe i dora�ne, o ile oka�� si� potrzebne, winny by� zaprojektowane i 

wykonane przez Wykonawc� na jego koszt. Szczegóły projektu nale�y przedstawi� Inspektorowi 

do akceptacji, jeszcze przed rozpocz�ciem budowy. Wykonawca winien przej�� pełn�

odpowiedzialno�� za takie obiekty zgodnie z Umow�. 

1.5.3  Bł�dy i opuszczenia 

Ka�dy oczywisty bł�d lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawc� w jakichkolwiek 

Dokumentach nale�y zgłosi� Inspektorowi, który wyda odpowiednie instrukcje w celu unikni�cia 

takiego bł�du lub opuszczenia. 

1.5.4  Przekazanie placu budowy 

Zamawiaj�cy przeka�e Wykonawcy plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi.  

1.5.5  Tablice informacyjne 

Przed rozpocz�ciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z 

wymogami okre�lonymi w przepisach prawa budowlanego. 

1.5.6  Bezpiecze�stwo na placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za bezpiecze�stwo 

wszystkich zatrudnionych osób, za ochron� przed wandalizmem i kradzie�� materiałów i sprz�tu 

oraz za bezpiecze�stwo ruchu publicznego oraz wewn�trznego na tym terenie przez cały okres 

prowadzenia robót. 

Dla bezpiecze�stwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki 

informuj�ce o prowadzonych robotach budowlanych. 

Je�eli wyst�pi konieczno�� objazdu, to takie objazdy mog� by� wykonane po uzyskaniu przez 

Wykonawc� zgody In�yniera na proponowan� metod� wykonania objazdu oraz po wykonaniu 

oznakowania zapewniaj�cego bezpiecze�stwo ruchu i innych �rodków ochronnych. 

Je�eli inni Wykonawcy b�d� musieli przeje�d�a� przez teren placu budowy, Wykonawca 

odpowiedzialny za ten teren ponosi w dalszym ci�gu odpowiedzialno�� za bezpiecze�stwo, a� do 

czasu wydania przez In�yniera �wiadectwa odbioru placu budowy lub jego cz��ci. 

1.5.7  Dziennik Budowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za prowadzenie Dziennika Budowy. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do uzgodnienia proponowan� form� i szczegółowy spis 

tre�ci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w j�zyku polskim. 

1.5.8  Ochrona mienia publicznego i prywatnego 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed 

szkodami b�d�cymi konsekwencj� prowadzonych robót. w razie roszczenia strony trzeciej w 

zwi�zku z takimi szkodami.  

1.5.9  Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urz�dzenia podziemne i napowietrzne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za koordynacj� robót zwi�zanych z koniecznymi 

przeło�eniami urz�dze� podziemnych i napowietrznych oraz wł�czeniem tych robót do wszystkich 

programów prowadzenia robót. 

W razie uszkodzenia urz�dze� podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast 

zawiadomi odno�ne władze i b�dzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezb�dnych napraw. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty. 

1.5.10  Ochrona �rodowiska 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony �rodowiska przez 

cały czas trwania robót, a w tym mi�dzy innymi za: 

- składy materiałów i magazyny b�d� zasłoni�te przez widokiem publicznym oraz ulokowane 

w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego �rodowiska. 

- wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia �cieków b�d� wykonane z odpowiednimi 

zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych 

systemów odwodnienia. Dotyczy to równie� jakichkolwiek zanieczyszcze� powstałych w 

trakcie prowadzenia robót. 

- Wykonawcy nie wolno u�ywa� �adnych materiałów, nowych lub z odzysku, które mogłyby 

stwarza� niebezpiecze�stwo dla �rodowiska; wszystkie materiały musz� by� stosowane 

zgodnie z zaleceniami dostawcy. 

- Wykonawca winien odpowiada� całkowicie za usuwanie odpadów i �mieci za wszystkich 

miejsc na placu budowy i z miejsc zwi�zanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze 

musi �ci�le przestrzega� przepisów odno�nych władz. 

- Wykonawca winien podj�� wszelkie mo�liwe �rodki dla zapewnienia na czas realizacji robót 

bezpiecze�stwa po�arowego. Wykonawca winien przestrzega� wszystkich przepisów i 

zalece� odno�nych władz w zakresie ochrony przeciwpo�arowej, przez cały okres wa�no�ci 

Kontraktu. 

- w trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopu�ci� do zanieczyszczenia �rodowiska 

zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbiera�

wszelkie rodzaje odpadów wraz ze �mieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, i 

przetransportowa� je na wysypisko �mieci, wszelkie koszty z tym zwi�zane ponosi 

Wykonawca. 

- w czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest 

zobowi�zany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomi�dzy 7,00 a 22,00. 

1.5.11  Aprobaty Techniczne 
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Wykonawca winien uzyska� Aprobaty Techniczne na wyroby okre�lone w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

1.5.12  Zaplecze Wykonawcy  

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni� i zorganizowa� swoim pracownikom 

odpowiednie zaplecze (jadalnie , umywalnie, ubikacje itp.). Wszelkie rzeczywiste koszty zwi�zane 

z ich obsług� i utrzymaniem (o�wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wod�, ł�czno�� itp.) ponosi 

Wykonawca. 

1.5.13  Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowi�zany dostarczy� dokumentacj� powykonawcz� zgodnie z polskim 

prawem budowlanym. Powinna ona zawiera� uaktualnione rysunki. 

1.5.14  Ochrona przeciwpo�arowa 

Wykonawca jest zobowi�zany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 

Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania sprawnego sprz�tu przeciwpo�arowego na budowie i 

zapleczu magazynowo – socjalnym. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem spowodowanym w 

trakcie wykonywania robót, jak równie� wywołany przez pracowników Wykonawcy. 

1.5.15  Stosowanie obowi�zuj�cych przepisów  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie i stosowanie wszelkich przepisów i wytycznych 

zwi�zanych z wykonaniem robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich 

wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub technologii. 

2.0. MATERIAŁY 

Wykonawca powinien zastosowa� materiały i urz�dzenia uj�te w Projekcie Wykonawczym 

Wykonawca winien uzyska� aprobaty techniczne na wszystkie urz�dzenia i materiały okre�lone w 

Szczegółowych ST.  

2.1. �ródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jako�ciowe 

Wszystkie materiały u�yte do robót powinny by� pobrane przez Wykonawc� ze �ródeł przez niego 

wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomi� Zamawiaj�cego o proponowanych 

�ródłach materiałów jak najszybciej, aby umo�liwi� kontrol� materiałów i ich akceptacj� przez 

In�yniera przed rozpocz�ciem robót. 

Materiały mog� by� pobierane tylko ze �ródeł zaakceptowanych przez Inspektora na pi�mie. 

Akceptacja �ródła materiałów nie oznacza, �e wszystkie rodzaje materiałów z tego �ródła zostały 

zaakceptowane. Ponadto Wykonawca ma obowi�zek przedstawi� Inspektorowi do zaakceptowania 

dokładn� specyfikacj� wszystkich materiałów, produktów czy urz�dze�, które zostan�

wykorzystane dla i przy obiekcie, i to zanim ww. zostan� wykorzystane lub zastosowane. 
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Je�eli materiały z zaakceptowanego uprzednio �ródła s� niejednorodne lub o niezadowalaj�cej 

jako�ci, Wykonawca musi zmieni� �ródło zaopatrzenia w materiały. 

Dopuszcza si� stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, 

przy czym materiały importowane musz� posiada� �wiadectwa zgodno�ci z PN (BN) lub 

aprobatami technicznymi. 

Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych okre�lenie przedmiotu zamówienia poprzez 

wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� u�ywania materiałów zamiennych pod warunkiem, �e 

zaproponowane materiały (i urz�dzenia) b�d� posiadały parametry nie gorsze ni� te, które s�

przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania materiałów równowa�nych 

nale�y zał�czy� foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urz�dze�) 

równowa�nych, zawieraj�cych ich parametry techniczne. 

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymaga�

technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo 

dokonuje si� ich zamiany na inne ni� okre�lono w projekcie, nale�y ka�dorazowo dokona�

odpowiednich uzgodnie� z projektantem i Zamawiaj�cym oraz dokona� odpowiedniego wpisu do 

dziennika budowy. 

2.2. Kontrola materiałów 

Jakiekolwiek roboty, do których u�yto materiałów bez zgody Inspektora, b�d� wymienione na 

zatwierdzone na koszt Wykonawcy. 

Je�eli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych 

zawarte w Kontrakcie dotycz� ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogłoszeniem 

przetargu. 

Wykonawca przedstawi �wiadectwa zgodno�ci poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i 

aprobatami technicznymi. 

2.3. Przechowywanie materiałów 

Materiały powinny by� przechowywane w sposób zapewniaj�cy zachowanie ich jako�ci i 

przydatno�ci do robót. Składowanie powinno by� prowadzone w sposób umo�liwiaj�cy kontrole 

materiałów. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny by� po zako�czeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawc� do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora, bez dodatkowych opłat. 

2.4. Trasy kablowe 

Trasy kablowe zaprojektowano w bruzdach p/t, w rowach kablowych, w listwach PCV 

2.5 Rozdzielnice  

Rozdzielnice powinny spełnia� wymagania PN – E – 05160/01 oraz  

BN – 8872 – 01 jak równie� wymagania Projektu. 
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Obudowy powinny by� tak wykonane, aby był wygodny i bezpieczny dost�p do wyposa�enia. 

Parametry techniczne rozdzielnic : 

- stopie� ochrony obudowy IP  

- napi�cie zasilania, 

- pr�d maksymalny, 

- ilo�� obwodów, 

- maksymalny przekrój przewodów zasilaj�cych, 

- maksymalny przekrój przewodów odpływowych 

powinny by� zgodne z Projektem Wykonawczym. 

Lokalizacja rozdzielnic powinna by� zgodna z Projektem Wykonawczym. Na drzwiczkach 

rozdzielnic nale�y umie�ci� tablice i znaki bezpiecze�stwa zgodnie z PN – E – 08501. Obudowy 

rozdzielnic nale�y przył�czy� do zacisku PE zgodnie z wymaganiami ochrony 

przeciwpora�eniowej. 

2.6. Przewody i kable 

Przewody i kable nale�y układa� w liniach prostych w poziomie lub pionie ( nie po ukosie). 

Zastosowane typy i przekroje przewodów i kabli powinny by� zgodne z Projektem. 

Przewody nale�y układa� zgodnie z postanowieniami normy PN – IEC 60364 – 5 – 523 Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego. Obci��alno��  

pr�dowa długotrwała przewodów. Bruzdy w tynku lub na podło�u gipsowym, ceglanym lub 

betonowym  nale�y wykona� za pomoc� bruzdownic. Uło�one kable i przewody przy wej�ciach w 

wyj�ciach z rozdzielnic i puszek rozgał��nych nale�y oznakowa� oznacznikami adresowymi. 
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2.7. Instalacje o�wietleniowe 

Oprawy o�wietleniowe i osprz�t nale�y montowa� w sposób okre�lony w Projekcie. Nale�y 

przestrzega� wymaga� odno�nie szczelno�ci opraw o�wietleniowych i osprz�tu. Odgał�zienia 

przewodów w puszkach rozgał��nych nale�y wykona� za pomoc� ł�czówek gwarantuj�cych 

pewno�� poł�czenia. Zamontowane oprawy o�wietleniowe nie powinny powodowa� ol�nienia osób 

przebywaj�cych w dowolnym miejscu pola o�wietlanego przez te oprawy. 

2.8. Instalacje poł�cze� wyrównawczych 

Przestrzega� wymagania odno�nie metalicznego poł�czenia elementów miedzianych ze stalowymi.  

3.0. SPRZ�T 

Wykonawca zapewni wszelki sprz�t własny oraz inne urz�dzenia konieczne do wykonania robót i 

utrzyma je w stanie gotowo�ci do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem 

robót zatwierdzonym przez Inspektoraa. 

Do obsługi sprz�tu powinni by� zatrudnieni pracownicy posiadaj�cy odpowiednie kwalifikacje i 

sta� pracy gwarantuj�cy wysok� jako�� robót 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takiego sprz�tu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� robót. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi  kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu 

do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4.0. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały powinny by� transportowane w sposób zapewniaj�cy zachowanie ich jako�ci i 

przydatno�ci do robót.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych 

parametrów technicznych. 	rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom Kontraktu b�d�

usuni�te z terenu budowy na polecenie Inspektora. 

Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady organizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umow�, oraz za jako��

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 

sporz�dzonymi we własnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami 

Specyfikacji, Systemu zachowania jako�ci, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

In�yniera. 

Uwagi ogólne 
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• Roboty nale�y wykonywa� przy warunkach otoczenia okre�lonych w PN i zgodnie z 

instrukcj� Producenta. W przypadku konieczno�ci wykonania robót w innych warunkach 

urz�dzenia nale�y zabezpieczy� przed dost�pem wody. 

• Robotami mog� kierowa� osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje – posiadaj�

uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okre�laj�ce rodzaj robót w danej 

specjalno�ci budowlanej, s� członkami Izby In�ynierów Budownictwa, posiadaj� aktualne 

ubezpieczenie OC, oraz aktualne za�wiadczenie o uko�czeniu szkolenia bhp. 

• Pracownicy wykonuj�cy prace monta�owe musz� posiada� odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe potwierdzone �wiadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształc�cej w danej 

specjalno�ci budowlanej oraz aktualne za�wiadczenie o uko�czeniu szkolenia bhp.

• Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca powinien przedstawi� Zamawiaj�cemu egzemplarz 

Projektu, wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprz�tu i maszyn 

jakich ma zamiar u�y� do budowy oraz pracowników zawieraj�cy specyfikacj� ich 

kwalifikacji, jak równie� plan BIOZ. 

• Wykaz materiałów, sprz�tu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymagaj� akceptacji 

Zamawiaj�cego. 

6.0. KONTROLA JAKO�CI PRAC 

6.1. System zapewnienia jako�ci 

Inspektor przeprowadza kontrole jako�ci jako cz��� Systemu zapewnienia jako�ci. Wykonawca 

zobowi�zany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jako�ci zawieraj�cego metody 

prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodno�ci z 

wymogami Kontraktu. 

Plan Zapewnienia Jako�ci musi zosta� przedstawiony Inspektorowi według podanego poni�ej 

programu. Wykonawca musi si� upewni� przed rozpocz�ciem robót, �e Inspektor zatwierdził Plan 

do stosowania. 

Inspektor musi by� przekonany, �e Wykonawca rozumie zakres robót oraz �e metody pracy i 

kontroli jako�ci s� zadowalaj�ce, zanim wyda zezwolenie na rozpocz�cie robót. 

Plan Zapewnienia Jako�ci b�dzie zawiera�: 

- cz��� ogóln� opisow�, 

- organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych robót, 

- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych 

robót, 

- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli, 
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- sposób oraz form� gromadzenia wyników bada�, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji Inspektorowi. 

6.2. System kontroli jako�ci Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca 

powinien zapewni� odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, sprz�t, zaopatrzenie, 

wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów i robót.  

System kontroli prowadzony przez Wykonawc� powinien by� zatwierdzony przez Inspektora. 

Przed zatwierdzeniem systemu mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia bada� w celu 

zademonstrowania, �e poziom ich wykonania jest zadowalaj�cy. Wykonawca powinien 

przeprowadzi� badania i inspekcj� materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c�

stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. 

Wykonawca winien dostarczy� Inspektorowi za�wiadczenie, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i 

sprz�t badawczy s� prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych 

procedury bada�.  

6.3. Badania 

Badania powinny by� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, 

gdy polskie normy nie obejmuj� badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowa�

mo�na wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

In�yniera. Wykonawca powinien przekazywa� Inspektorowi kopie raportów z wynikami bada�

jak najszybciej po ich zako�czeniu. Wyniki bada� powinny by� przekazywane Inspektorowi na 

formularzach dostarczonych przez Inspektora lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Wykonawca zobowi�zany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiałów 

i robót, wł�czaj�c w to pobieranie próbek, bada� i kontrol� w ramach kosztów wliczonych do 

stawki jednostkowej poszczególnych robót. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora 

Celem prób przeprowadzanych przez In�yniera jest sprawdzenie zgodno�ci prowadzonych robót z 

Planem Zapewnienia Jako�ci. Badania prowadzone przez Inspektora nie zast�puj� prób 

prowadzonych przez Wykonawc� w swoim własnym laboratorium. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacj�, w 

jednostkach ustalonych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by� wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

W przypadku robót nadaj�cych si� do obmiaru w ka�dym czasie, niezale�nie od ich post�pu, 

obmiaru dokonuje si�: 

- w przypadku etapowego fakturowania 
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- w przypadku zako�czenia danego rodzaju (asortymentu) robót 

- w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach, 

- w przypadku zmiany Wykonawcy robót 

Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania 

Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 

Jednostk� obmiarow� jest: 

- dla przewodów i kabli – 1 m, 

- dla rozdzielnic – 1 szt., 

- dla opraw o�wietleniowych – 1szt., 

- dla wył�czników – 1 szt., 

- dla puszek rozgał��nych i ko�cowych – 1szt., 

- dla obwodów zasilania o�wietlenia i gniazd wtyczkowych – 1 m, 

- dla rur osłonowych – 1 m bie��cy rury, 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne 

In�ynier b�dzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót wykonywanych przez 

Wykonawc� przez cały okres trwania Umowy, ł�cznie z okresem gwarancyjnym. 

8.2. Odbiór cz��ci robót 

Inspektor wyda 	wiadectwo Odbioru cz��ci lub etapu robót obj�tych Umow� po otrzymaniu 

wniosku od Wykonawcy oraz po zako�czeniu robót dla tej cz��ci lub etapu wykonanych w sposób 

zadowalaj�cy Inspektora. 

Przy odbiorze cz��ciowym powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 

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

wykonywania robót, 

• dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów; 

• Dziennik Budowy 

Odbiór cz��ciowy polega na sprawdzeniu zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow� i ST, u�ycia 

wła�ciwych materiałów oraz zgodno�ci z innymi wymaganiami okre�lonymi w ST. 

Wyniki z przeprowadzonych bada� powinny by� uj�te w formie protokołów i wpisane do 

Dziennika Budowy. 

8.3. Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu 

Polega on na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 

zanikaj� lub ulegaj� zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez 

Wykonawc� wpisem do dziennika budowy gotowo�ci do odbioru. Odbiór powinien by� wykonany 

nie pó�niej ni� 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowo�ci do odbioru. W wypadku 

stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarz�dza rozbiórk� wykonanego elementu na koszt 



14

Wykonawcy. Decyzj� odbioru, ocen� jako�ci oraz zgod� na kontynuowanie robót Inspektor 

dokumentuje wpisem do dziennika budowy. 
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8.4. Odbiór ko�cowy 

Odbioru ko�cowego dokonuje si� po zako�czeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jako�ciowej i 

ilo�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� oraz wnikliwej oceny 

wizualnej wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, �e obiekt pod wzgl�dem 

przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, Wykonawca 

zgłasza ponownie gotowo�� do odbioru. Inspektor mo�e powoła� komisj� odbioru zło�on� z 

przedstawicieli Zamawiaj�cego, Projektanta, a decyzj� co do terminu odbioru podejmie sam 

Zamawiaj�cy. 

Przy zgłoszeniu gotowo�ci do odbioru przez Wykonawc� powinny by� dostarczone nast�puj�ce 

dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze cz��ciowym 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz��ciowych i robót zanikaj�cych 

• �wiadectwa jako�ci, atesty, certyfikaty, �wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne 

wydane przez dostawców materiałów i urz�dze�

• projekt powykonawczy 

• o�wiadczenie kierownika budowy o zgodno�ci wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budow�, przepisami i obowi�zuj�cymi Polskimi 

Normami oraz o doprowadzeniu do nale�ytego stanu i porz�dku terenu budowy,  

• o�wiadczenie o wła�ciwym zagospodarowaniu terenów przyległych, je�eli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzale�niona od ich odpowiedniego zagospodarowania,  

Przy odbiorze ko�cowym nale�y sprawdzi�: 

• zgodno�� wykonania z Dokumentacj� Projektow� oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotycz�cymi zmian i odst�pstw od Dokumentacji Projektowej 

• protokoły z odbiorów cz��ciowych i realizacj� postanowie� dotycz�cych usuni�cia usterek 

• aktualno�� Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia 

• prawidłowo�� i zgodno�� z Dokumentacj� projektow� wbudowania materiałów, 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko�cowego robót jest protokół odbioru 

ko�cowego robót sporz�dzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi 

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawc� wszystkich wymienionych dokumentów i wyników 

bada� jest warunkiem niezb�dnym do otrzymania �wiadectwa odbioru cz��ci lub etapu robót, do 

których odnosz� si� te dokumenty i wyniki bada�. 

Do zgłoszenia gotowo�ci do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa�

nast�puj�ce dokumenty: 

- dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),  
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- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagaj�

sporz�dzenia ich przez Wykonawc� z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w 

trakcie prowadzenia robót, 

- uwagi i zalecenia In�yniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikaj�cych i ulegaj�cych 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalece�, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych zgodnie z ST , 

- atesty jako�ciowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 

- opinie technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich bada� i pomiarów zał�czonych 

do dokumentów odbioru,  a wykonywanych zgodnie z ST, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj�cego. 

Sprawozdanie techniczne b�dzie zawiera�: 

- zakres i lokalizacj� wykonanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiaj�cego, 

- uwagi dotycz�ce warunków realizacji robót, 

- dat� rozpocz�cia i zako�czenia robót.  

9.0.  PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstaw� płatno�ci s� cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow�

ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania i 

badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe robót b�d� obejmowa�: 

- robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 

- warto�ci zu�ytych materiałów wraz z kosztami, 

- koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Ogólnej obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach. 

10.0. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre�lenia metod i 
podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389) 

2. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u�ytkowego ( Dz.U. z 2013 r., poz.1129) 

3. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( t.j. Dz. U. nr 2013 r., poz. 1409 ze zm.) 
4. Ustawa Prawo Zamówie� Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907 

ze zm. ) 
5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883), 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych  -  wyd. Arkady 

1989r. 

7. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 

8. PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych, 

9. PN – E – 05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

10. N SEP – E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

11. EN 12464 – 1:2002 	wiatło i o�wietlenie – o�wietlenie miejsc pracy – miejsca pracy we 

wn�trzach, 
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I. SIECI KANALIZACYJNE 
1. CZ��� OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego 
Remont dziedzi�ca 

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania �cieków bytowych, komunalnych, przemysłowych i wód 
opadowych dla zadania podanego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2., a obj	tych zamówieniem okre�lonym w pkt. 1.8. 
Odst	pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie
 miejsce tylko w przypadkach małych, prostych i 
drugorz	dnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno�
, �e podstawowe wymagania b	d� spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikaj�cych z do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Przedmiot i zakres robót obj�tych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci podstawowe wyst	puj�ce przy monta�u sieci 
kanalizacyjnych i przykanalików z tworzyw sztucznych oraz obiektów i urz�dze� na tych sieciach, a tak�e roboty 
tymczasowe oraz prace towarzysz�ce. 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wy�ej s�: wykopy, umocnienia �cian 
wykopów, odwodnienie wykopów na czas monta�u ruroci�gów w przypadku wyst�pienia wysokiego poziomu wód 
gruntowych (wzgl	dnie opadowych), wykonanie podło�a, zasypanie wykopów wraz z zag	szczeniem obsypki i zasypki. 
Do prac towarzysz�cych nale�y zaliczy
 mi	dzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich 
inwentaryzacj	 powykonawcz�. 

1.5. Okre�lenia podstawowe, definicje
Okre�lenia podstawowe przyj	te w niniejszej specyfikacji technicznej s� zgodne z okre�leniami przyj	tymi w zeszycie nr 9 
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny O�rodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi w ST 
„Wymagania Ogólne”. 
System kanalizacyjny - sie
 ruroci�gów i urz�dze� lub obiektów pomocniczych, które słu�� do odprowadzania �cieków 
i/lub wód opadowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa si	 dzi	ki sile ci	�ko�ci, a przewody s�
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cz	�ciowego napełnienia. 
Sie� kanalizacyjna ogólnospławna - sie
 przeznaczona do odprowadzania �cieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych 
i opadowych. 
Sie� kanalizacyjna �ciekowa - sie
 przeznaczona do odprowadzania �cieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 
Sie� deszczowa - sie
 przeznaczona do odprowadzania �cieków opadowych. 
Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza cz	�
 komory roboczej i komin włazowy s�
wykonane z prefabrykatów. 
Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza cz	�
 komory roboczej wykonana jest z cegły. 
Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynno�ci 
eksploatacyjnych w kanale. 
Studzienka inspekcyjna (przegl�dowa) - studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania czynno�ci 
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoc� urz�dze� hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz 
techniki video do przegl�dów kanałów. 
Komora robocza - cz	�
 studzienki przeznaczona do wykonywania czynno�ci eksploatacyjnych. 
Komin włazowy - szyb ł�cz�cy komor	 robocz� z powierzchni� terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia 
obsługi. 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu �cieków. 

1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�
 wykonania robót oraz za zgodno�
 z dokumentacj� projektow�, 
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze 
sztuk� budowlan�. Ogólne wymagania dotycz�ce robót wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne” 

1.7. Dokumentacja robót monta	owych sieci kanalizacyjnych
Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nale�y wykonywa
 na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
ich sporz�dzenia podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45231300-8    Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów odprowadzania �cieków 

2. WYMAGANIA DOTYCZ
CE WŁA�CIWO�CI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce materiałów 
2.2.1. Rury i kształtki z niezmi�kczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i kształtki z niezmi	kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji 
musz� spełnia
 warunki okre�lone w PN-EN 1401-1:1999. 
Wymiary DN/OD rur i i kształtek s� nast	puj�ce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 
1000 mm 

2.2.2. Rury i kształtki z polipropylenu (PP) 
Rury i kształtki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musz� spełnia
 warunki okre�lone w PN-EN 1852-
1:1999. 
Wymiary DN/OD rur i kształtek s� nast	puj�ce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000, 
1200, 1400, 1600 mm. 

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne musz� spełnia
 warunki okre�lone w PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powinny by

wykonane z materiałów trwałych. Zaleca si	: 
• beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniaj�cymi, 
• kr	gi betonowe i �elbetowe ł�czone na zapraw	 cementow� lub na uszczelki, 
• cegł	 kanalizacyjn� PN-B 12037:1998, 
• tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne. 
W przypadku �cieków agresywnych nale�y zastosowa
 odpowiednie materiały chemoodporne lub izolacje. 
Minimalna �rednica wewn	trzna studzienki włazowej  powinna wynosi
  1,20  m wyj�tkowo dopuszcza si	 1,0 m, a 
wysoko�
 komory roboczej 2,0 m. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ
CE SPRZ�TU 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz	tu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 

3.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Sprz	t u�ywany do robót powinien by
 zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada
 pod wzgl	dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku 
ustale� w takich dokumentach sprz	t powinien by
 uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Sprz	t stosowany do wykonania robót musi by
 utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy, oraz spełnia
 normy 
ochrony �rodowiska i przepisy dotycz�ce jego u�ytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczy
 kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz	tu do u�ytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
Je�eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�
 wariantowego u�ycia sprz	tu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj	 przed u�yciem sprz	tu. Wybrany 
sprz	t, po akceptacji nie mo�e by
 pó�niej zmieniany bez jego zgody. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ
CE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 

4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgl	du  na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych  nale�y spełni
 nast	puj�ce dodatkowe wymagania: 
• rury nale�y przewozi
 wył�cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj�cymi boczne wsporniki o 

maksymalnym rozstawie 2 m; a wystaj�ce poza pojazd ko�ce rur nie mog� by
 dłu�sze ni� 1 m, 
• je�eli przewo�one s� lu�ne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysoko�
 ładunku nie powinna 

przekracza
 1 m, 
• podczas transportu rury powinny by
 zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz	�ci �rodków transportu jak 
�ruby, ła�cuchy, itp. Lu�no układane rury powinny by
 zabezpieczone przed zarysowaniem przez podło�enie tektury 
falistej i desek pod ła�cuch spinaj�cy boczne �ciany skrzyni samochodu, 

• podczas transportu rury powinny by
 zabezpieczone przed zmian� poło�enia. Platforma samochodu powinna by
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ustawiona w poziomie. 
Według istniej�cych zalece� przewóz powinien odbywa
 si	 przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 

4.3. Wymagania dotycz�ce przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1. Wymagania dotycz�ce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Studzienki podczas transportu musz� by
 zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by
 uło�one �ci�le obok siebie i 
zabezpieczone przed przesuwaniem si	 (wył�cznie materiałami niemetalowymi - najlepiej ta�mami parcianymi). 
Powierzchnie pojazdów przewo��cych studzienki musz� by
 równe i pozbawione ostrych lub wystaj�cych kraw	dzi. 

4.3.2. Wymagania dotycz�ce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nale�y przewozi
 w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musz� by

zabezpieczone przed mo�liwo�ci� przesuni	cia si	. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych 
�rodkach transportu powinny by
 one układane na elastycznych podkładach. 

4.4. Składowanie materiałów
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wi�zkach lub luzem
Rury i kształtki nale�y w okresie przechowywania chroni
 przed bezpo�rednim działaniem promieniowania słonecznego i 
temperatur� przekraczaj�c� +40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesi	cy lub dłu�ej) rury powinny by
 chronione przed działaniem �wiatła 
słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. foli� nieprze�roczyst� z PVC lub 
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale�y zapewni
 cyrkulacj	 powietrza pod powłok� ochronn� aby rury nie nagrzewały si	 i 
nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wi�zki rur mo�na składowa
 po trzy, jedna na drugiej do wysoko�ci maksymalnej 3 m, przy czym 
ramki wi�zek winny spoczywa
 na sobie, lu�ne rury lub niepełne wi�zki mo�na składowa
 w stosach na równym podło�u, 
na podkładkach drewnianych o szeroko�ci min. 10 cm, grubo�ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by
 z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odst	pach co 1-2 m. Wysoko�
 układania rur w stosy nie 
powinna przekracza
 7 warstw rur i 1,5 m wysoko�ci. Rury o ró�nych �rednicach winny by
 składowane odr	bnie. 
Rury kielichowe układa
 kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela
 przekładkami drewnianymi. 
Stos nale�y zabezpieczy
 przed przypadkowym ze�lizgni	ciem si	 rury poprzez ograniczenie jego szeroko�ci przy pomocy 
pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odst	pach 1÷2 m. 
4.4.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych
Studzienki z tworzyw sztucznych nale�y składowa
 w takich miejscach, aby �aden z ich elementów nie był nara�ony na 
uszkodzenie. Mog� one by
 przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie 
przekracza +40°C. Studzienki nale�y chroni
 przed kontaktem z materiałami ropopochodnymi. 
4.4.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane nale�y składowa
 na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty 
drobnowymiarowe mog� by
 układane w stosach o wysoko�ci do 1,80 m. Stosy powinny by
 zabezpieczone przed 
przewróceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ
CE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót 
Przed przyst�pieniem do monta�u sieci kanalizacyjnej nale�y: 
• dokona
 geodezyjnego wytyczenia trasy ruroci�gu, 
• wykona
 wykopy z ewentualnym umocnieniem ich �cian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
• obni�y
 poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wyst�pienia wysokiego 

poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
• przygotowa
 podło�e pod ruroci�g zgodnie z dokumentacj�. 

5.3. Monta	 ruroci�gów
Monta� ruroci�gów mo�e odbywa
 si	 dwoma metodami: 
• monta� odcinków ruroci�gów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
• monta� odcinków ruroci�gu w wykopie. 
Rury w wykopie powinny by
 uło�one w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej długo�ci powinny 
przylega
 do podło�a na co najmniej L obwodu. 

5.4. Poł�czenia rur i kształtek z PVC-U i PP
Przed monta�em rur i kształtek z PVC-U i PP nale�y dokona
 ich ogl	dzin. Powierzchnie wewn	trzne i zewn	trzne rur oraz 
kształtek powinny by
 gładkie, czyste, pozbawione nierówno�ci, porów i jakichkolwiek innych uszkodze� w stopniu 
uniemo�liwiaj U cym spełnienie wymaga� okre�lonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002() oraz PN-EN 
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1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004. 

5.4.1. Poł�czenia kielichowe na wcisk
Monta� poł�cze� kielichowych polega na wsuni	ciu (wci�ni	ciu) ko�ca rury w kielich, z osadzon� uszczelk� (pier�cieniem 
elastomerowym), do okre�lonej gł	boko�ci. Dopuszczalne jest stosowanie �rodka smaruj�cego ułatwiaj�cego wsuwanie. 
Nale�y zwróci
 szczególn� uwag	 na osiowe wprowadzenie ko�ca rury w kielich. 

5.5. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by
 szczelne i musz� spełnia
 wymagania okre�lone w PN-B/10729:1999. 
Elementy prefabrykowane studzienek, a tak�e studzienki z tworzyw sztucznych powinny by
 montowane zgodnie z 
instrukcjami producentów. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 

6. Szczegółowe zasady kontroli jako�ci robót 
Kontrol	 wykonania sieci kanalizacyjnych nale�y przeprowadzi
 zgodnie z zaleceniami okre�lonymi w zeszycie nr 9 
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 
Szczelno�
 przewodów wraz z podł�czeniami i studzienkami nale�y zbada
 zgodnie z zasadami okre�lonymi w PN-EN 
1610:2002. Badanie to powinno by
 przeprowadzone z u�yciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). 
Metoda bada� powinna by
 wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegółowej specyfikacji technicznej (ST). Przewód 
kanalizacyjny spełnia wymagania okre�lone w normie (podczas badania szczelno�ci przy u�yciu powietrza), gdy spadek 
ci�nienia zmierzony po upływie czasu bada� jest mniejszy ni� okre�lony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. 
Je�eli w czasie wykonywania próby szczelno�ci z u�yciem powietrza wyst	puj� uszkodzenia, nale�y przeprowadzi
 badanie 
wod� i wyniki te powinny by
 decyduj�ce. 
Wymagania dotycz�ce badania szczelno�ci przy pomocy wody, s� spełnione, je�eli ilo�
 wody dodanej (podczas 
wykonywania bada�) nie przekracza: 
• 0,15 l/m  w czasie 30 min. dla przewodów, 
• 0,20 l/m  w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 
• 0,40 l/m  w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 
• m  - odnosi si	 do wewn	trznej powierzchni zwil�onej rur i studzienek. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ
CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiar robót b	dzie okre�la
 faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy monta�u sieci wodoci�gowych s� roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych �cian, 
wykonanie podło�a pod ruroci�gi oraz zasypanie z zag	szczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót nale�y przyj�
 takie 
same jak dla robót ziemnych okre�lone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru s�: 
• wykopy i zasypka - m , 
• umocnienie �cian wykopów - m , 
• wykonanie podło�a - m   (lub m  wraz z podaniem grubo�ci warstwy w m). 

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
Obmiaru robót podstawowych sieci i przył�czy kanalizacyjnych dokonuje si	 z uwzgl	dnieniem podziału na: 
• rodzaj rur i ich �rednice, 
• rodzaj wykopu - o �cianach pionowych lub skarpowych, 
• gł	boko�
 posadowienia ruroci�gu licz�c od powierzchni terenu, 
• poziom wody gruntowej. 
Długo�
 kanałów obmierza si	 w metrach wzdłu� osi. Do długo�ci kanałów nie wlicza si	 komór i studni rewizyjnych (licz�c 
ich wymiar wewn	trzny). 
Zw	�ki zalicza si	 do przewodów o wi	kszej �rednicy. 
Podło�a pod ruroci�gi obmierza si	 w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów - w metrach sze�ciennych zu�ytego 
betonu. 
Kształtek nie wlicza si	 do długo�ci ruroci�gu, a oblicza si	 ich liczb	 w sztukach. 
Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych oblicza si	 w kompletach zale�nie od �rednicy, 
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rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metod� studniarsk�) i gł	boko�ci. Gł	boko�
 studni okre�la si	 jako ró�nic	
rz	dnych włazu i dna studni. 
Długo�
 odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelno�ci nale�y mierzy
 mi	dzy osiami studzienek 
rewizyjnych, ograniczaj�cych odcinek poddany próbie. 

8. WYMAGANIA DOTYCZ
CE ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne   zasady   odbioru   robót   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne” 

8.1. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Badanie   przy   odbiorze    sieci    kanalizacyjnych    nale�y    przeprowadzi
   zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. 
WTWiO sieci kanalizacyjnych 

8.1.1. Badania przy odbiorze - rodzaje bada�
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zale�ne s� od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory 
techniczne robót składaj� si	 z odbioru technicznego cz	�ciowego dla robót zanikaj�cych i odbioru technicznego ko�cowego 
po zako�czeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny by
 zgodne z PN-EN 1610:2002. 

8.1.2.Odbiór techniczny cz��ciowy
Badania przy odbiorze technicznym cz	�ciowym polegaj� na: 
• zbadaniu zgodno�ci usytuowania i długo�ci przewodu z dokumentacj�. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu 

od osi wytyczonej nie powinno przekracza
 ±2 cm, 
• zbadaniu podło�a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podło�a naturalnego, 

sposób jego zag	szczenia powinien by
 uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
• zbadaniu podło�a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo�ci i rodzaju, zgodnie z 
• dokumentacj�, 
• zbadaniu materiału ziemnego u�ytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by
 drobny i �rednioziarnisty, bez 

grud i kamieni, 
• zbadaniu  szczelno�ci  przewodu.   Badanie  szczelno�ci  nale�y  przeprowadzi
 zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla 

kanalizacji grawitacyjnej. 
Szczelno�
 przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa
 utrzymanie przez okres 30 minut 
ci�nienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wod� do poziomu terenu. Ci�nienie to nie mo�e 
by
 mniejsze ni� 10 kPa i wi	ksze ni� 50 kPa, licz�c od poziomu wierzchu rury. 
Dopuszcza si	 wykonywanie próby szczelno�ci za pomoc� powietrza wg PN-EN 1610:2002. 
Wyniki bada�, powinny by
 wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelno�ci przewodu, inwentaryzacj�
geodezyjn� (dopuszcza si	 inwentaryzacj	 szkicow�) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno�ci z polskimi normami i 
aprobatami technicznymi, dotycz�cymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwie�cze� wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych jest przedło�ony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego -cz	�ciowego (zał�cznik 1), który 
stanowi podstaw	 do decyzji o mo�liwo�ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest tak�e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cz	�ciowego. Kierownik 
budowy jest zobowi�zany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cz	�ciowym przewodu 
kanalizacyjnego, zgłosi
 inwestorowi do odbioru roboty ulegaj�ce zakryciu, zapewni
 dokonanie prób i sprawdzenie 
przewodu, zapewni
 geodezyjn� inwentaryzacj	 przewodu, przygotowa
 dokumentacj	 powykonawcz�. 

8.5. Odbiór techniczny ko�cowy
Badania przy odbiorze technicznym ko�cowym polegaj� na: 
• zbadaniu  zgodno�ci  dokumentacji  technicznej  ze  stanem  faktycznym  i   inwentaryzacj� geodezyjn�, 
• zbadaniu zgodno�ci protokołu odbioru wyników bada� stopnia zag	szczenia gruntu zasypki wykopu, 
• zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych 
• zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelno�ci przewodów kanalizacyjnych.  

Wyniki bada� powinny by
 wpisane do dziennika budowy, który powinien by
 przekazany razem z: 
• protokołami odbiorów technicznych cz	�ciowych przewodu kanalizacyjnego, 
• projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
• wynikami bada� stopnia zag	szczenia gruntu zasypki wykopu, 
• inwentaryzacj� geodezyjn�, 
• protokołem szczelno�ci systemu kanalizacji grawitacyjnej, 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego ko�cowego. 
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by
 doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik    budowy    przekazuje    inwestorowi    instrukcj	    obsługi    okre�lonego    systemu kanalizacyjnego. 
Kierownik budowy jest zobowi�zany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze ko�cowym 
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zło�y
 o�wiadczenia: 
• o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacj� projektow� i warunkami pozwolenia na budow	, 
• o doprowadzeniu do  nale�ytego stanu  i  porz�dku terenu  budowy,  a tak�e - w razie korzystania - ulicy i s�siaduj�cej z 

budow� nieruchomo�ci. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT    
9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy rozliczenia robót i płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” 

9.2. Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatno�ci 
Rozliczenie robót monta�owych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nast�pi zgodnie z warunkami okre�lonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów cz	�ciowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomi	dzy zamawiaj�cym a wykonawc� nast	puje po dokonaniu odbioru ko�cowego. 
Podstaw	 rozliczenia oraz płatno�ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto�
 tych robót obliczona na 
podstawie: 
• okre�lonych   w   dokumentach   umownych   (ofercie)   cen   jednostkowych   i   ilo�ci   robót potwierdzonych przez 

zamawiaj�cego lub 
Ceny jednostkowe obejmuj�ce wykonanie robót monta�owych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgl	dniaj�: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów, narz	dzi i sprz	tu, 
• obsług	 sprz	tu, 
• przenoszenie podr	cznych urz�dze� i sprz	tu w miar	 post	pu robót, 
• wykonanie robót ziemnych, 
• monta� ruroci�gów, obiektów sieciowych i urz�dze�, 
• wykonanie prób szczelno�ci, 
• usuni	cie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
• wykonanie bada� i pomiarów kontrolnych standardowych (np. próbki betonu), 
• koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz 

jego aktualizacj	 stosownie do post	pu robót, 
• ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i 

wymaganiami bezpiecze�stwa ruchu, 
• opłaty za zaj	cia terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcj	 tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw	�ników, barier, ozna-kowa� i drena�u, 
• tymczasow� przebudow	 urz�dze� obcych. 

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuni	cie tymczasowych oznakowa� pionowych, 
• poziomych, barier i �wiateł, 
• utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• usuni	cie wbudowanych materiałów i oznakowa�, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy 
PN-EN 1610:2002 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 752-1:2000 
Zewn	trzne systemy kanalizacyjne. Poj	cia ogólne i definicje 
PN-EN 752-2:2000 
Zewn	trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
PN-EN 1401-1:1999 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci�nieniowe systemy przewodowe z niezmi	kczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cz	�
 1: Wymagania dotycz�ce rur, kształtek i systemu 
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PN-ENV 1401-3:2002 (U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci�nieniowej kanalizacji deszczowej i �ciekowej. 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cz	�
 3: Zalecenia dotycz�ce wykonania instalacji 
PN-EN 1852-1:1999 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci�nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do 
odwadniania i kanalizacji. Cz	�
 1: Wymagania dotycz�ce rur, kształtek i systemu 
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 
- jw. - 
PN-ENV 1852-2:2003 
Systemy   przewodów   z   tworzyw   sztucznych   do   podziemnej   bezci�nieniowej   kanalizacji deszczowej   i   sanitarnej.   
Polipropylen   (PP).   Cz	�
   2:   Zalecenia dotycz�ce oceny zgodno�ci 
PN-EN 588-1:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cz	�
 1: Rury, zł�-cza i kształtki do systemów grawitacyjnych 
PN-EN 588-2:2004 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cze�
 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 
PN-EN 124:2000 
Zwie�czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 
badania typu, znakowanie, sterowanie jako�ci�
EN 13101:2005 
Stopnie �eliwne do studzienek kontrolnych 
PN-B 10729:1999 
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-B 12037:1998 
Cegły pełne wypalane z gliny - kanalizacyjne 
PN-EN 476:2001 
Wymagania ogólne dotycz�ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-EN 681-1:2002 
Uszczelnienia   z   elastomerów.   Wymagania   materiałowe   dotycz�ce   uszczelek  zł�czy   rur 
wodoci�gowych i odwadniaj�cych. Cz	�
 1: Guma 
PN-EN 681-2:2002 
Uszczelnienia   z   elastomerów.   Wymagania   materiałowe   dotycz�ce   uszczelek  zł�czy   rur 
wodoci�gowych      i      odwadniaj�cych.      Cz	�
      2:      Elastomery termoplastyczne. 


