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Gdziekolwiek w niniejszej specyfkacji technicznej użyte są nazwy własne
producentów bądź materiałów, Wykonawca ma prawo uznać tę informację jako

określającą minimalny standard i przyjmować do swoich wycen i wykonania
materiały czy metody o co najmniej porównywalnych, lecz nie gorszych,

właściwościach i parametrach.
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D-M 00.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji

inwestycji  mającej  na  celu  budowę  zadania  inwestycyjnego  pt.: Budowa  sieci  kanalizacji
sanitarnej  wraz  z  przepompowniami  i  przykanalikami  w  miejscowości
Sokolniki
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna STWiORB stanowi obowiązującą podstawę  jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji zgodnie z p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych  niżej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót :

- drogowych

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
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1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, węzeł).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty 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 urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.5. Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu  wydającego,
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych,
służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania
dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy
Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.

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

1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

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

1.4.12.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13.Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Inżyniera.

1.4.14.  Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.15.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót,  zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Inżyniera.

1.4.16.  Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza  -  górna  część  podbudowy spełniająca  funkcje  nośne  w konstrukcji  nawierzchni.
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem  cząstek  podłoża.  Może  zawierać  warstwę
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna -  warstwa,  której  głównym zadaniem jest  ochrona nawierzchni  przed skutkami
działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

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

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

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.21.Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń
organizacji  i  bezpieczeństwa  ruchu  oraz  do  ruchu  pieszych,  służąca  jednocześnie  do  bocznego  oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.22.  Podłoże  nawierzchni  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości
przemarzania.

1.4.23.Podłoże  ulepszone  nawierzchni  -  górna  warstwa  podłoża,  leżąca  bezpośrednio  pod  nawierzchnią,
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.24.  Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera projektu, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
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1.4.26.Przedsięwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego  lub  całkowita
modernizacja/przebudowa  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  i  przekroju  podłużnym)
istniejącego połączenia.

1.4.27.  Przeszkoda naturalna -  element środowiska naturalnego,  stanowiący utrudnienie w realizacji  zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.

1.4.28.  Przeszkoda  sztuczna  -  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w realizacji  zadania  budowlanego,  na
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29.  Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.30.  Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i  przywrócenie pierwotnych funkcji  terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31.  Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich
wykonania.

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

1.4.33.  Wady  -  wszystkie  przypadki  przekroczenia  wartości  dopuszczalnych  po  uwzględnieniu  określonych
tolerancji. 

1.4.34.  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na
wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją/  przebudową,  utrzymaniem oraz  ochroną  budowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.35.  Usterki  - wszystkie przypadki występujące na budowie  nie określone wymaganiami w poszczególnych
STWiORB  w.  pkt.  6  ,  a  spowodowane  np.  wrunkami  atmosferycznymi  przez  fak  brkuu  odpowiednich
zabezpieczeń ze strony Wykonacy , uszkodzenia mechaniczne spowodowane działaniem Wykonawcy itp. 

1.4.36.  Słup oświetleniowy – konstrukcja  wsporcza  osadzona bezpośrednio  w gruncie  lub na fundamencie,
służąca  do  zamocowania  oprawy  oświetleniowej  (bezpośrednio  lub  na  wysięgniku)  na  wysokości
 nie większej niż 14 m.

1.4.37.  Oprawa  oświetleniowa  –  urządzenia  służące  do  rozdziału,  filtracji  i  przekształcenia  strumienia
świetlnego  wysyłanego  przez  źródło  światła,  zawierająca  wszystkie  niezbędne  detale  do  przymocowania  i
połączenia z instalacją elektryczną.

1.4.38.  Latarnia  oświetleniowa  –kompletne  zainstalowane   gotowe  do  eksploatacji  urządzenie  obejmujące
fundament,słup z wysięgnikiem i tabliczką bezpiecznikową ,oprawę ze źródłem.

1.4.39.  Kabel  –  przewód  wielożyłowy  izolowany,  przystosowany  do  przewodzenia  prądu  elektrycznego,
mogący pracować pod i nad ziemią.

1.4.40.  Kable  telekomunikacyjne  miedziane  -  (telekomunikacyjne,  XzTKMxpw) z torami w postaci  drutów
miedzianych o średnicy od 04mm do 0,8 mm, wzdłuż których jako nośniki informacji przesyłane są impulsy
elektryczne.

1.4.41.  Długość trasowa - odległość mierzona między dwoma punktami po trasie kabla.

1.4.42.  Długość fabrykacyjna - długość odcinka kabla w momencie zakupu.

1.4.43.  Zapas kabla - dodatek długości kabla uzyskany przez ułożenie kabla w kształcie pętli lub zwojów.

1.4.44.  Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linię istniejącą bez obejścia równoległego (rokadowego).
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1.4.45.  Domiar wzdłużny - długość trasowa kabla mierzona od punktu przyjętego umownie za 0.

1.4.46.  Domiar poprzeczny - odległość trasy kabla od stałego, łatwo identyfikowanego punktu mierzona wzdłuż
linii możliwej do odtworzenia łatwym sposobem (np. wzdłuż ściany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie
do ściany, krawędzi jezdni itp.).

1.4.47.  Obiekt  kablowy  (przepust  kablowy)  -  wiązka  rur  o  jednakowej  długości  ułożonych  warstwami  (w
szczególnym przypadku wiązkę może stanowić jedna rura)  dla umożliwienia przeciągania nowych kabli bez
kopania (na długości obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spełnia rolę zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepięciami.

1.4.48.  Złącze kablowe – miejsce połączenia 2 odcinków kabla.

1.4.49.  Osłona złączowa – szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca przenikaniu
wilgoci do złącza kablowego szczelnie połączona z powłoką kabla.

1.4.50.  Głowica kablowa – urządzenie do szczelnego zakończenia kabla. Podstawowymi częściami głowicy są
a) łączówka (kilka łączówek), która umożliwia łączenie przewodów transmisyjnych w kablu z podobnymi na
zewnątrz i b) kadłub (pudło).

1.4.51.  Powłoka kabla  -  szczelna  warstwa  metalu lub materiału  niemetalicznego  zapobiegająca  przenikaniu
wilgoci do ośrodka kabla.

1.4.52.Fundament  –  konstrukcja  żelbetowa  zagłębiona  w  ziemi,  służąca  do  utrzymania  słupa  lub  szafy
oświetleniowej w pozycji pracy.

1.4.53.  Szafka  pomiarowa– urządzenie rozdzielczo z polem zasilającym i  pomiarowym bezpośrednio zasilające
szafkę oświetleniową.

1.4.54.  Szafka  oświetleniowa  –  urządzenie  rozdzielczo-sterownicze  z  polami  zasilającym  i  odpływowymi
bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe.

1.4.55.  Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i
łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.56.  Trasa kablowa-pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.

1.4.57.  Osprzęt  linii  kablowej  -zbiór  elementów przeznaczonych do łączenia,  rozgałęzienia  lub zakończenia
kabli.

1.4.58.Osłona  kabla  -  konstrukcja  przeznaczona  do  ochrony  kabla  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

1.4.59.  Przykrycie -osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem z góry.

1.4.60.  Przepust kablowy- konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

1.4.61.  Skrzyżowanie -takie miejsca na trasie linii kablowej, w których jakakolwiek część rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia
podziemnego.

1.4.62.Zbliżenie- takie miejsca na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp.  jest  mniejsza  niż odległość dopuszczalna  dla danych warunków
układania  bez  stosowania  przegród  lub  osłon  zabezpieczających  i  w  których  
nie występuje skrzyżowanie.

1.4.63.  Napięcie znamionowe linii – napięcie między przewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.
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1.4.64.  Średnie natężenie oświetlenia na jezdni - stosunek strumienia światła padającego na powierzchnię jezdni
do jej pola.

1.4.65.  Dodatkowa  ochrona  przeciwporażeniowa  -  ochrona  części  przewodzących,  dostępnych  w  wypadku
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

1.4.66.  Kostka betonowa-kostka Polbruk.

1.4.67.Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , podaje się  kody: działów , grup, klas i kategorie robót w zależności
od zakresu robót budowlanych.

1.4.67.1. Kod numeryczny składa się z 8cyfr, podzielonych w następujący sposób:

pierwsze dwie cyfry określają działy    (xx000000-y)
pierwsze trzy cyfry określają grupy      (xxx00000-y)
pierwsze cztery cyfry określają klasy    (xxxx0000-y)
pierwsze pięć cyfr określa kategorie     (xxxxx000-y)
Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii.
Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
W przypadku tej inwestycji , kody wyglądają następująco: 
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia , rozbiórek obiektów budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
                   lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

      45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
                           elektroenergetycznych , autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu
      45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentów oraz wykonania nawierzchni
                          autostrad, dróg

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową i poleceniami Kierownika Projektu, jak również za zachowanie bezpieczeństwa wszelkich czynności
na terenie budowy, odpowiedzialność za metody użyte przy budowie, oraz ich zgodność z zapisami STWiORB.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający  w  terenie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz określone w umowie ilości
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  pozyskanie  we  własnym  zakresie  lokalizacji  punktów  głównych  trasy  wraz  ze
współrzędnymi i reperów oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na Dokumentację Projektową:
- zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawcę.

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami
niżej wymienioną dokumentację:
a)  określającej   programu gospodarowania  odpadami  w trakcie  prowadzenia  robót  zgodnie z  wymaganiami

przepisów ustawy o odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami). 
b)  uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.
c) sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania  wytworzonymi

odpadami  i  złożenie  jej  do  właściwego  organu  ochrony  środowiska  przed  rozpoczęciem  robót
rozbiórkowych.

d)  projekt organizacji ruchu oraz technologii robót dla poszczególnych obiektów i robót.
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e) oraz wszelką inną dokumentację nie wymienioną powyżej a konieczną do wykonania robót  w terminie.
Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę przechodzą na Zamawiającego w
najszerszym  zakresie  przewidzianym  przez  prawo  polskie  z  chwilą  przekazania  tej  dokumentacji  do
uzgodnienia.
Wszelkie koszty wynikające z powyższych wymagań nie podlegają odrębnej  zapłacie i przyjmuje się,  że są
włączone w cenę kontraktową jak również wszelkie koszty robót wynikające z w/w projektów. Za wyjątkiem
sytuacji, gdy koszty te zostały ujęte w przedmiarze robót jako wydzielone pozycje.

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę

Dodatkowo  poza  Specyfikacjami,  rysunkami  i  innymi  informacjami  zawartymi  w Kontrakcie,  Wykonawca
powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz
osiągnięcia  parametrów  technicznych  wymaganych  w Kontrakcie.  Wykonawca  może  składać  te  informacje
kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być
sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależne od całości projektu. Terminy przekazania
powinny być zgodne z p.1.5.2.2. 
Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z Inżynierem, ustalić
wstępnie  przyjmowane  rozwiązania  i  terminy  składania  Dokumentacji  (ewentualnie  terminy  składania
poszczególnych części  Dokumentacji oraz zawartość poszczególnych części).
Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny się odbyć, co najmniej 7 dni przed datą
złożenia w/w/ dokumentów.

1.5.2.3. Rysunki przyjęte przez Inżyniera

Inżynier  powinien  sformułować  komentarz  i/lub  zastrzeżenia  dotyczące  rysunków,  dokumentacji  i  danych
przedstawionych przez Wykonawcę,  w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania.  Te komentarze lub zastrzeżenia
należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na
piśmie. 
Wykonawca  przed  złożeniem  rysunków,  dokumentacji  i  danych  powinien  skonsultować  się  z  Inżynierem.
Notatka dotycząca konsultacji oraz, jeśli wymagane przez Inżyniera, rysunki w wymaganej ilości kopii powinny
zostać dostarczone przez Wykonawcę co najmniej na 7 dni przed datą konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inżynierowi w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót.  Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi  rysunki
powykonawcze w przejrzystej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka robót,
który będzie przekazany do użycia  lub będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego,
zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed datą przekazania. Opóźnienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w terminowym wykonaniu robót.

1.5.3. Nadzór autorski

Nadzór autorski będzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (Art. 20
ust 1 pkt 4) i będzie obejmował:
- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inżyniera (po przedstawieniu przez zgłaszającego pozytywnego
stanowiska Kierownika Projektu wraz z informacją, że zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB

Dokumentacja  Projektowa,  STWiORB oraz  dodatkowe dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera  Wykonawcy
stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty
zapoznać się z całą dokumentacją i ująć wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej
poszczególnych pozycji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  Brak
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wyszczególnienia  w  pkt.  9  odpowiedniej  STWiORB  wymagań  wyszczególnionych  w  innych  częściach
Dokumentacji Projektowej nie może być podstawą roszczeń finansowych.

Wykonawca  ma  obowiązek  sprawdzić  przekazaną  Dokumentację  Projektową  oraz  zgłosić  wszystkie
uwagi do ich zawartości  w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentów. Wszystkie zgłoszenia
braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą skutkować opóźnieniami lub
wstrzymaniem Robót.  Działania takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót.

W przypadku  rozbieżności  w ustaleniach  poszczególnych  dokumentów,  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze
skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB będą uważane za wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania  istniejących  obiektów
(jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.) na terenie budowy, w
okresie  od  dnia  przejęcia  terenu  budowy do  dnia  przekazania  odcinka  drogi  w utrzymanie  odpowiedniemu
organowi  administracji  drogowej,  po  uprzednim  uzyskaniu  od  Inżyniera  Świadectwa  Przejęcia  Robót  (lub
odpowiednio: części robót albo odcinka). Powyższe zobowiązanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw.
„zimowego  utrzymania”,  polegającego  na  zwalczaniu  śliskości  zimowej  i  odśnieżania  odcinków  dróg
publicznych dopuszczonych do ruchu ( a nie objętych przekazanym terenem budowy), za które odpowiedzialny
jest odpowiedni organ administracji drogowej.
Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdów budowy, Wykonawca nie pozostawiał
na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, błota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformował poboczy, co może
stwarzać  zagrożenie  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  lub  utrudniać prowadzenie  robót
utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszą być natychmiast usunięte. Przed uruchomieniem
transportu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do:
 wykonania inwentaryzacji „przeglądu zerowego” z opisem stanu technicznego dróg przewidywanych do 

transportu,
 wykonania dokumentacji fotograficznej,
 spisania protokółu z administratorem, którego treścią będą ustalenia dotyczące sposobu korzystania z 

uzgodnionych dróg, a załącznikiem będzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).
Protokół powyższy, Wykonawca przedłoży Inżynierowi i Ubezpieczycielowi.
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach,
których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony powyższym protokółem. W przypadku
ewentualnych  roszczeń  odszkodowawczych  za  zniszczenie  dróg  przez  transport  budowy,  Wykonawca  jest
zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
Dokumentację  powyższą  Wykonawca  przekaże  do  wiadomości  Inżyniera  i  Zamawiającego  w  formie
elektronicznej i w formie wydruku.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia,  uzgodniony  z
odpowiednim zarządem drogi  i  organem zarządzającym ruchem,  projekt  organizacji  ruchu i  zabezpieczenia
robót w okresie trwania budowy. Jeżeli Zamawiający przekaże Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zastosowania  zasad  w  nim  zawartych  (podczas  opracowywania  własnej
czasowej organizacji ruchu) a w przypadku nie przekazania tych danych , Wykonawca przed opracowaniem
Projektu winien o nie wystąpić).

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie obsługiwał  wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak:  zapory, światła ostrzegawcze,  sygnały,  itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności  w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inżyniera powinien zareagować
natychmiast nie później jednak niż w przeciągu do 24 godzin i przystąpić do kontynuacji utrzymania.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na
jego koszt przez cały czas budowy.
Kierownik  budowy jako  przedstawiciel  Wykonawcy  bierze  pełną  odpowiedzialność  za  wszystkie  zdarzenia
drogowe, które wystąpiły na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejętego terenu budowy, w wyniku
braku działań lub zaniedbań utrzymaniowych Wykonawcy.
W przypadku realizowania Robót na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu
publicznego  na  Terenie  Budowy,  w  okresie  trwania  realizacji  Kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru
ostatecznego Robót. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciągłości ruchu na przekraczanych drogach i liniach
kolejowych. Dotyczy to zarówno obiektów pod, jak i nad drogą.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren
budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem.
Wjazdy i  wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji  robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera,  tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Cena  Kontraktowa  obejmuje  również  ustawienie  i  utrzymanie  tablic  informacyjnych  i  pamiątkowych  o
inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego. 

1.5.6. Zgodność z wymaganiami zezwoleń

Wykonawca  uzyska  niezbędne  zezwolenia  (na  własny  koszt)  od  odpowiednich  instytucji.  (Zezwolenia  te
obejmują  np.  zezwolenia  na  zmianę  ruchu,  zezwolenia  dotyczące  trasy  przejazdu  pojazdów
ponadnormatywnych,  zezwolenia  na  pobyt,  ,  na  rozpoczęcie  robót  lub  na  zmianę  położenia  użyteczności
publicznych, itd.).
W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić Kierownikowi Projektu
listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji  wykonanie
inspekcji i sprawdzenia robót.

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wymogów zawartych w decyzji środowiskowej i w raporcie
oddziaływania na środowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnień  zawartych w Dokumentacji Projektowej
lub uzyskanych w trakcie realizacji
W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  nadmiernego  hałasu  lub  innych
przyczyn  powstałych  w następstwie  jego sposobu działania.  Stosując się  do tych wymagań będzie  miał
szczególny wzgląd na:

-  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
-  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,

-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-  możliwością powstania pożaru.

Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  szkody w środowisku powstałe  w wyniku realizacji  robót.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony środowiska określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

11



1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa

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

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonywania robót.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inżyniera, użyte do Robót będą
miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość
zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych
wbudowania.  .  Zgodę  na  ich  wbudowanie  powinien  wyrazić  Inżynier  ustalając  odpowiednie  wymagania  i
warunki.
Konsekwencje  użycia  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia,  a  stanowiących  jakiekolwiek  zagrożenie  dla
środowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  przepisowych  wymagań  nie  podlegają  odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodności z mapą do celów projektowych i uzgodnieniem ZUD.
W  przypadku  rozbieżności  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  Projektu  przebudowy  sieci  (sieci
znajdują się w innych miejscach niż wskazane na mapie) oraz do jego uzgodnienia i wykonania przebudowy (lub
zabezpieczenia).
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci Wykonawca, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie
Inżyniera.  Inżynier powinien określić wspólnie z Wykonawcą, zakres  robót niezbędnych do wykonania przy
usunięciu wymienionej kolizji, łącznie z : ustaleniem właściciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
oraz   Projektu  przebudowy tych sieci  (  jeżeli  będzie taka potrzeba).  Cały zakres  robót powinien wykonać
Wykonawca  w  ramach  robót  dodatkowych  (płatnych  przez  Zamawiającego),  zleconych  na  piśmie   przez
Inżyniera. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w swoim harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i
zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w
sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie
uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego  działalnością.  W  celu
uniknięcia  niesłusznych  roszczeń  odszkodowawczych  ze  strony  właścicieli  istniejących  nieruchomości,
Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  sporządzi  inwentaryzację  stanu  istniejącej  zabudowy
zlokalizowanej  w bezpośrednim sąsiedztwie  pasa  drogowego,  dokumentując  stan techniczny tych  obiektów.
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu który dokumentują. Inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie

12



wydruku  i  wersji  elektronicznej  do  wiadomości  Inżyniera  i  Zamawiającego  w ciągu  30  dni  od  podpisania
Umowy.
Wykonawca  podpisze  dwustronne  protokoły  z  właścicielami  budynków,  których  załącznikiem  będzie
dokumentacja z inwentaryzacji.
Inżynier  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier
ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.
Wykonawca winien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren - właściciela nieruchomości, na którym będą
prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po zakończeniu robót - winien uporządkować teren,
naprawić  zaistniałe  szkody  i  wypłacić  właścicielom  stosowne,  uzgodnione  odszkodowania  za  niemożność
użytkowania, bądź inne trwałe szkody. Na koniec podpisze protokół stwierdzający, iż ten nie rości sobie już
żadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowań będą po stronie Wykonawcy.
W  przypadku  uszkodzeń  układów  drenarskich  na  działkach  właścicieli  nieruchomości  Wykonawca  jest
zobowiązany do ich naprawy w sposób zapewniający ich funkcję przed uszkodzeniem łącznie z wykonaniem
projektu (jeżeli zajdzie taka potrzeba) – uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.
Przyjmuje się, że w Cenie Kontraktowej zostaną ujęte wszelkie odszkodowania dla osób i instytucji, których
zapłata wynika z technologii  prowadzenia Robót.

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach  publicznych  przy
transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  budowy.  Pojazdy  lub  ładunki  powodujące  nadmierne
obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  i  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, również innych dróg publicznych
uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.
Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu
nietypowych  rozmiarowo  i  wagowo  ładunków  (ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim  przewozie  będzie
powiadamiał  Kierownika  Projektu.  Kierownik  Projektu  może  polecić,  aby  pojazdy  nie  spełniające  tych
warunków zostały usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami
dróg publicznych, które zostały uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy   oraz  opracuje  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  („Plan  BiOZ”)
wynikający z Art.  21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie  zgodnym z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dn 27. 08 2002 Dz. U Nr 151 i uzgodni go z Inżynierem.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych,  bez
uprzedniego przeszkolenia i bez środków ochrony osobistej.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od
Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia Robót przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie, gwarantującym osiągnięcie
parametrów technicznych określonych w STWiORB , przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Wszystkie  ciągi  ruchu  drogowego  objęte  obszarem  budowy,  a  eksploatowane  komunikacyjnie  w  trakcie
budowy,  zgodnie  z  etapami  realizacji  wynikającymi  z  projektów  organizacji  ruchu  na  czas  budowy,  będą
podlegały utrzymaniu (likwidacja ubytków w nawierzchni,  likwidacja nierówności,  czyszczenie  jezdni,  itp.).
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia w tym czasie przejezdności wszystkich ciągów ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę np. przy
pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem.
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 Wykonawca ma obowiązek  zapewnienia  przejezdności  w całym okresie trwania robót.  Odtworzenie  Robót
utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robót, obciąży Wykonawcę.

1.5.14.Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z Robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób
ciągły  będzie  informować  Inżyniera  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne
dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inżyniera.

1.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Przywołane w  Dokumentacji Projektowej i STWiORB normy oraz Wytyczne Techniczne mogą być zastąpione
nowszym  wydaniem   za  zgodą  Inżyniera  tylko  w  przypadku  gdy  wymagania  określone  w  dokumentach
zamiennych zapewnią osiągnięcie wyższego poziomu jakości wykonania Robót. Szczegółowe uzasadnienie tego
faktu  wraz z analizą korzyści , Wykonawca przedłoży Inżynierowi do oceny i zaopiniowania. (w terminie z nim
uzgodnionym)  .  Negatywna  opinia  Inżyniera,  pozwala  Wykonawcy   realizować  zadanie  według   zasad  i
wymagań określonych niniejszych STWiORB. 

1.5.16. Nadzór przyrodniczy

W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji (o ile wynika to z dokumentów odrębnych) Wykonawca zapewni
nadzór przyrodniczy: zoologiczny i botaniczny. Nadzór botaniczny to działania, których głównym celem jest
ocena  wpływu prowadzonych prac  budowlanych na stan siedlisk i  występowanie  cennych gatunków roślin.
Nadzór zoologiczny to działania, których głównym celem jest ocena wpływu prowadzonych prac budowlanych
na stan siedlisk i występowanie cennych gatunków zwierząt. 
Nadzór  przyrodniczy  winien  być prowadzony przez  specjalistę  przyrodnika  posiadającego doświadczenia  w
pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania się w pasie budowy.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie nadzoru przyrodniczego:
 sprawdzi w terenie aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunków w pasie inwestycji,  poprzez

obejście trasy budowy (w sezonie wiosennym i przed rozpoczęciem prac budowlanych, jednak w sezonie
wegetacyjnym),  ze  szczególnym  uwzględnieniem  występowania  roślin  i  zwierząt  chronionych  w  celu
prawidłowości wypełnienia warunków decyzji środowiskowej i zapisów ustawy o ochronie przyrody;

 na podstawie posiadanych danych i wyników obserwacji określi wpływ, jaki wywierają prowadzone prace
budowlane na siedliska i populacje gatunków chronionych oraz ustali uwarunkowania do harmonogramu
prac  Wykonawcy,  z  wyszczególnieniem  działań  zapobiegawczych  i  zabezpieczających  faunę  i  florę  w
okresie realizacji inwestycji;

 na  bieżąco  weryfikuje  technologię  i  harmonogram  prowadzenia  poszczególnych  prac,  a  w  przypadku
stwierdzenia  nieprawidłowości,  wprowadzi  natychmiastowe  zalecenia  zmian  w zakresie  prowadzonych
prac budowlanych;

 skontroluje  działania  zapobiegające  i  zabezpieczające  straty  w  środowisku  na  etapie  realizacji  robót
budowlanych  i  w  miarę  konieczności  reaguje  w  przypadku  zaobserwowania  niekorzystnego  wpływu
działań na siedliska czy populację;

 podejmuje i inicjuje działania minimalizujące straty w środowisku wynikające bezpośrednio z metod pracy
(Np odławia zwierzęta z miejsc zagrożenia i uwalnia je w miejscach bezpiecznych);

 opracuje raporty z prowadzonych obserwacji.

2. MATERIAŁY

1.6.  Informacja ogólna 

Jakakolwiek  nazwa  handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji  Technicznej  oznaczać  będzie  definicję
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
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1.7.  Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na sześć tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego ich źródła wytwarzania
lub wydobywania wraz z dokumentami określającymi ich  jakość i próbkami - do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

1.8.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  właściwych  organów  administracji  na
pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o
eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji  terenu po ukończeniu robót. Nadmiar
humusu  pozostającego  po  wykorzystaniu  przy  robotach  wykończeniowych  należy  do  Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do odwiezienia humusu do bazy materiałowej Zamawiającego wskazanej przez
Inżyniera.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu po
uprzedniej decyzji Inżyniera..
Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych  wykopów w obrębie  Terenu  Budowy poza  tymi,  które  zostały
wyszczególnione w Kontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.

1.9. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu  sprawdzenia  zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem
jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie

przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa się

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

1.10. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały / wyroby nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,
bądź złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów  /  wyrobów  do  innych  Robót  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  ich  koszt  zostanie
przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbędne i nie zaakceptowane materiały / wyroby, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu  Budowy,
zutylizowane zgodnie z Ustawą o odpadach -  na własny koszt.
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1.11.  Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do
kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inżynierem lub poza  Terenem Budowy w miejscach  zorganizowanych przez  Wykonawcę.  Miejsce  i  sposób
składowania  materiałów  winien  uwzględniać  wymogi  ochrony  środowiska,  o  których  mowa  w  pkt.  1.5.7.
niniejszej specyfikacji.

1.12.  Wariantowe stosowanie materiałów / wyrobów

Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału / wyrobu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
użyciem materiału / wyrobu, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj  materiału/wyrobu ,  nie może być później  zmieniany bez zgody Inżyniera.
Wszędzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiają się nazwy własne materiałów lub producentów, należy
je  rozumieć  jako  propozycje.  Dopuszcza  się  w  tych  przypadkach  zastosowanie  innych  materiałów
równoważnych o podobnych właściwościach. 

1.13.  Materiały z rozbiórek i odpadowe

1.13.1.Elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy (o ile nie regulują tej kwestii odrębne
umowy i  uzgodnienia)  i  powinny  być  usunięte  z  terenu  budowy  i  wykorzystane  w  sposób  i  terminie  nie
kolidującym z wykonaniem innych robot, za wyjątkiem materiałów nadających się do ponownego wbudowania
(np.  kostka  brukowa  betonowa,  płyty  betonowe  chodnikowe,  słupki  znaków  drogowych,  tarcze  znaków
drogowych,  tablice  znaków  drogowych,  destrukt  itp.),  które  pozostają  własnością  Zamawiającego.  O
przydatności  materiałów  z  rozbiórek  do  ponownego  wbudowania  decyduje  Inżynier  w  porozumieniu  z
Kierownikiem Projektu. Jeśli tą decyzją w/w materiały zostaną uznane za nie nadające się do wbudowania to
stają  się  one  własnością  Wykonawcy.  Wszelkie  materiały,  które  będą  własnością  Zamawiającego  należy
odwieźć na składowisko materiałowe Zamawiającego wskazane przez Inżyniera, a koszt transportu należy ująć
w cenie kontraktowej. Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) materiałów z rozbiórek nie
nadających  się  do  ponownego  wbudowania  ,Wykonawca  powinien  zawrzeć  w  cenie  kontraktowej  w
odpowiednich  pozycjach  kosztorysowych.  Materiały  z  rozbiórki  nieprzydatne  do  wbudowania  Wykonawca
usunie  poza  plac  budowy  (przy  przestrzeganiu  zapisów  ustawy  o  odpadach  (Dz.  U.  nr  39  poz.  251  ze
zmianami).w miejsce pozyskane na własny koszt. Przed przystąpieniem do wywozu tych materiałów (na min.
30dni ) , Wykonawca poinformuje Inżyniera (na piśmie) o :

- miejscu składowania materiałów 

-posiadanych dokumentach  - pozwoleniach na składowanie i utylizację  rodzaju materiałów 

Opóźnienia  związane  z brakiem takiego miejsca  będzie  równoważne z opóźnieniem realizacji  robót z  winy
Wykonawcy.  Wykonawca  powinien  na  etapie  przygotowania  oferty  ustalić  rzeczywiste  odległości  odwozu
materiałów przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odległości
w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

2.8.2.   Jeżeli  zaistnieje  taka  potrzeba  lub  wynika  to  z  uzgodnień  z  właścicielami  sieci  uzbrojenia  terenu,
elementy pochodzące z rozbiórek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt własny) w
miejsce wskazane przez właściciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustalić z
właścicielem sieci rzeczywiste odległości odwozu materiałów i uwzględnić to w cenie ofertowej.  Ewentualna
zmiana tych odległości w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy).
Jeżeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiałami z rozbiórki, należy traktować je jako nie przydatne i
postąpić jak w pkt. 2.8.1.

1.14.  Materiały zawierające azbest

Obowiązki Wykonawcy prac polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów zawierających azbest, sposoby i
warunki  bezpiecznego  usuwania  takich  wyrobów,  warunki  przygotowania  do  transportu  i  transport  ich  do
miejsca unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie odpadów w szczegółowy
sposób określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie
sposobów  i  warunków  bezpiecznego  użytkowania  i  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  (Dz.  U.
2004.71.649).
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Koszt usuwania i transportu nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

1.15.  Stosowanie wyrobów budowlanych

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z
dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.).  Właściwości użytkowe tych
materiałów,  zastosowanych  w  obiekcie  budowlanym,  w  sposób  trwały  muszą  umożliwiać  prawidłowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w
art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.):
Art. 5. 
1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli jest:
1) oznakowany  CE  co  oznacza  ,  że  dokonano  oceny  jego  zgodności  z  normą  zharmonizowaną  ,albo

europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajowa  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego   Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana prze Komisje Europejską za zgodną  z
wymaganiami podstawowymi , albo

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających  niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał  deklarację zgodności  z uznanymi  regułami
sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany  ,  z  zastrzeżeniem  ust.4,  znakiem  budowlanym ,  którego  wzór  określa  załącznik  nr  1  do
niniejszej ustawy.   

2.   Oznakowanie  CE wyrobu  budowlanego  ,  który  nie  stwarza  szczególnego  zagrożenia   dla  zdrowia  lub
bezpieczeństwa oraz nie opowiada lub odpowiada  częściowo specyfikacjom technicznym, o których  mowa w
ust. 1.pkt.1, jest także dopuszczalne , wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności .
3.  Wzór oznakowania CE określa załącznik nr2 do niniejszej ustawy 
4.   Minister  właściwy do spraw budownictwa ,  gospodarki  przestrzennej  i  mieszkaniowej  może określić  w
drodze rozporządzenia  wykaz norm  zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych,
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych  (EOTA) , zwanych dalej „wytycznymi  europejskich
aprobat technicznych” , których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane , podlegające obowiązkowi
oznakowania CE. 
5.  W  rozporządzeniu  ,  o  którym  mowa  w  ust.  4,  należy  określić  normy  zharmonizowane  i  wytyczne  do
europejskich aprobat technicznych  których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogące stwarzać
szczególne  zagrożenie  dla  zdrowia  lub  bezpieczeństwa  ,  mając  na  uwadze  odpowiednie  ustalenia  Komisji
Europejskiej w  tym zakresie  

Art. 6. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do
którego  mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30sierpnia 2002r.  systemie oceny
zgodności  - Dz. U  Nr  166, poz.1360 ;  z 2003r Nr 80 , poz.718 ;  Nr 130, poz. 1188 ;  Nr 170, poz. 1652 ; i Nr
229, poz.2275 oraz 2004r. Nr 70 poz.631) przewidujące takie oznakowanie,  wskazuje,  że wyrób budowlany
spełnia wymagania zasadnicze określone w przepisach. 

Art. 7.  1  Przy dokonaniu oceny zgodności , o której mowa w art.5 ust 1 pkt. 1 , można stosować następujące 
metody:1

a) wstępne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone przez producenta
lub notyfikowaną jednostkę ,  

b) badanie  próbek  pobranych  w  zakładzie  produkcyjnym  ,  prowadzone  przesz  producenta  lub
notyfikowaną jednostkę , zgodnie z ustalonym planem badań ;

c) badania sondażowe próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym , w obrocie handlowym  lub na
budowie, prowadzone przez producenta lub notyfikowaną jednostkę

d) badanie przez producenta lub notyfikowaną jednostkę próbek z partii przygotowanej do wysłania
albo dostarczonej odbiorcy

e) wewnętrzną (zakładową) kontrolą produkcji 
f) wstępną  inspekcję  zakładu  produkcyjnego  i  zakładowej  kontroli  produkcji   prze  notyfikowaną

jednostkę
g) dozorowanie , ocenę i akceptację  zakładowej kontroli produkcji  prze notyfikowaną jednostkę

Art. 8. 1.Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z zastrzeżeniem ust 2-4,
jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na
swoja  wyłączną  odpowiedzialność  ,  krajową  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  wyrobu  albo  aprobatą
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techniczną.  Ocena  zgodności  obejmuje  właściwości  użytkowe  wyrobu  budowlanego,  odpowiednio  do  jego
przeznaczenia , mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany  wymagań podstawowych. 
2.  Wyrób budowlany wytwarzany  tradycyjnie  ,  na  określonym terenie  przy  użyciu metod sprawdzonych  w
wieloletniej  praktyce  ,  przeznaczony  do  lokalnego  stosowania  ,  zwany  dalej  „regionalnym  wyrobem
budowlanym”, może być oznakowany znakiem budowlanym , na wyłączną odpowiedzialność  producenta.
3. O uznaniu,  że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka , w drodze decyzji ,
na wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.
4.  Oznakowanie  znakiem  budowlanym  regionalnego  wyrobu  budowlanego  jest  dopuszczalne  wyłącznie  po
uzyskaniu  decyzji  ,  o  której  mowa  w  ust.  3,  oraz  wydaniu  ,  przez  producenta  ,  na  jego  wyłączną
odpowiedzialność , oświadczenia , że wyrób budowlany został wytworzony w sposób , o którym mowa w  ust.  2
i nadaje się do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Producent  jest  zobowiązany  do  przechowywania  krajowej  deklaracji  zgodności  i  innych  dokumentów
związanych z wprowadzeniem do obrotu  wyrobu budowlanego , o którym mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3
Minister  właściwy  do  spraw  budownictwa,  gospodarki  przestrzennej  i  mieszkaniowej  określi,  w  drodze
rozporządzenia sposoby:
- deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
- znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym
W Rozporządzeniu o którym mowa  w ust.6, określa się w szczególności:
- tryb deklarowania zgodności  oraz wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów
mając na uwadze metody, o których mowa w art. 7 ust.1
- zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności 
- zakres informacji dołączonej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym 

  Art. 10 . 1  Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym  są wyroby budowlane
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej , sporządzonej prze projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie , że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z  tą
dokumentacją oraz przepisami .
2.  Indywidualna  dokumentacja  techniczna  o  której  mowa  w  ust.  1,  powinna  zawierać  opis  rozwiązania
konstrukcyjnego , charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych
wyrobu budowlanego  oraz określić warunki jego zastosowania  w danym obiekcie  budowlanym , a także, w
miarę potrzeb instrukcje obsługi i eksploatacji . 
3. Oświadczenie o którym mowa w ust.1, powinno zawierać:

1) nazwę i adres wydającego oświadczenie 
2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia 
3) identyfikację dokumentacji technicznej 
4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami 5)

adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany 
6) miejsce i datę wydania  oraz podpis wydającego oświadczenie 

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklarację zgodności,nie
może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. 
W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. W przypadku
materiałów,  dla których w STWiORB są wymagane dokumenty,  każda  partia  dostarczona do Robót będzie
posiadać  dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  odpowiednie  dokumenty  (certyfikaty,  deklaracje  zgodności  z
dokumentami odniesienia, oświadczenia)  wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inżyniera  w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt  będący  własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Kierownika Projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca zapewni wykonanie i
utrzymanie  w czasie  prowadzonych  robót,  wszelkich  niezbędnych  dróg technologicznych  i  dojazdowych  na
terenie budowy.
W  przypadku  wykorzystania  do  transportu  budowlanego  dróg  publicznych,  Wykonawca  ma  obowiązek
dokonania inwentaryzacji  i  oceny stanu technicznego istniejących odcinków dróg i przedstawienie wyników
Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. Inwentaryzację dróg i uzgodnienie ich sposobu naprawy należy dokonać
wspólnie  z  administratorami  dróg.  Koszty  naprawy  istniejących  dróg  publicznych,  zniszczonych  wskutek
transportu materiałów przewidzianych do budowy zadania , pokryje Wykonawca.
Zaleca się aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonał wizji lokalnej stanu dróg istniejących, po których
planuje transport materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez  Inżyniera,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

1.16.  Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  z  Zamawiającym,
Dokumentacją Projektową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z
Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  STWiORB,  PZJ,  Projektu  Organizacji  Robót  oraz  poleceniami
Inżyniera.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  zapoznać  się  z  całością  dokumentacji  (wszystkimi
branżami), ustalić miejsca kolizyjne i opracować szczegóły przejść infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Powinien również wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urządzeń obcych.
W przypadku ich wystąpienia  Wykonawca  wykona projekt  zabezpieczenia  urządzenia  na  czas  prowadzenia
robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane. Ponadto jest zobowiązany do
oczyszczenia terenu robót z ewentualnych pozostałych w gruncie fundamentów, fragmentów pali, przepustów,
gruzu itp.  Wszelkie koszty wynikające z Robót i  czynności   wyżej wymienionych,  nie podlegają odrębnej
zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca będzie prowadził Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii i metod wykonania Robót, za
które jest odpowiedzialny.
Dla  przyjętej  technologii  Wykonawca  opracowuje  Projekty  Technologii  i  Organizacji  Robót,  Program
Zapewnienia Jakości lub inne Projekty wymagane w ST. 
Zastosowany  sprzęt,  wszystkie  materiały,  roboty  i  ich  zabezpieczenie  wynikające  przyjętych  rozwiązań
technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie
koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca  powinien  powiadomić  właścicieli  urządzeń  w  terminie  21  dni  przed  przystąpieniem  do  robót
związanych  z  usunięciem  kolizji  sieci  energetycznych,  teletechnicznych,  kanalizacyjnych,  melioracyjnych
wodociągowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w
Cenie Kontraktowej
Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów i uzgodni je z ich
odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć
je w Cenie Kontraktowej.
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Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (łącznie z fundamentami) itp. Koszty z tego
tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej.
Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB.
Przy ocenie wyników badań,  Inżynier uwzględni:  dopuszczalne tolerancje występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki mogące mieć
wpływ na analizowane wyniki..
Wszelkie Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu  i  określonym przez  Inżyniera.  W przypadku  niewykonania  w  terminie  Poleceń  Inżyniera  skutki
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
Kolejność  robót  przyjęta  w  w/w Projektach  musi  zapewniać  usunięcie  kolizji  z  elementami  istniejącymi  i
projektowanymi.
Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie Kontraktowej
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach, do których posiada prawo władania
terenem.
W  przypadku  konieczności  zajęcia  nieruchomości  przyległych  do  terenu  inwestycji,  nie  objętych  prawem
władania,  wynikających  np.  z  przyjętej  technologii  robót,  Wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  stosowne
dokumenty  i  uzgodnienia  z  właścicielem  nieruchomości  umożliwiające  wejście  czasowe  w  teren  i  jest
zobowiązany zastosować odpowiednie środki techniczne minimalizujące uciążliwość działań dla otoczenia w
stopniu możliwym do zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez Inżyniera.
Jeżeli przed przystąpieniem do robót pomiarowych okaże się że brakuje  geodezyjnych znaków pomiarowych, to
Wykonawca odtworzy je własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i
odtworzenie  wszystkich  punktów pomiarowych  i  znaków  geodezyjnych  jak  również  ich  oznaczeń  do  dnia
wystawienia Świadectwa Przejęcia.  Wszystkie koszty z tym związane ,  Wykonawca powinien ująć w cenie
kontraktowej..
Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić
prace  do  ośrodka  dokumentacji,  pozyskać  aktualne  dane  odnośnie  państwowej  osnowy  sytuacyjno-
wysokościowej,  a  następnie  po  zakończeniu  budowy  –złożyć  operat  z  pomiaru  powykonawczego-  do
państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami  geodezyjnymi  i  kartograficznymi  powinna  kierować  i  sprawować  nad  nimi  bezpośredni  nadzór  i
kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności:
I       przed przystąpieniem do robót:

a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach włączenia do istniejącego układu drogowego,
c)  odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) granic pasa 

inwestycji,
d) wytyczenie i stabilizację punktów głównych trasy i obiektów inżynierskich i sieci,

II      w trakcie prowadzenia robót:
e) bieżącą obsługę geodezyjną budowy w tym obmiary,

III    po zakończeniu robót
 f) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą,
 g) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego

Podczas  prac  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  zachowanie  w  stanie  nienaruszonym  i  nie  przesunięcie
punktów  geodezyjnych,  które  podlegają  ochronie  we  trybie  przepisów  ustawy  Prawo  Geodezyjne  i
Kartograficzne.

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

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

Określa  się  termin  opracowania  poszczególnych  projektów  organizacji  ruchu  na  2  miesiące  od
momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez Inżyniera 

1.17.  Tyczenie robót

Celem zapewnienia właściwego tyczenia elementów Projektu,  Zamawiający przekazuje Wykonawcy w wersji
wydruku i wersji elektronicznej:
 plan zagospodarowania terenu,
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 planszę zbiorczą uzbrojenia,
oraz wydruk raportu tyczenia osi układu drogowego.
Otrzymane współrzędne x, y Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić w stosunku do wytyczonej osi układu
drogowego na podstawie raportu tyczenia osi układu drogowego (w tym również odczytywane dodatkowe pkt.
na osi układu drogowego).
Ponieważ dane te nie są zabezpieczone przed zmianami, w przypadku błędów odczytu odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, a rozstrzygająca jest wartość z odczytu wprost z przekazanego Zamawiającemu nieedytowalnego
elektronicznego nośnika danych np. CD R.
Dane na nośniku danych wykonane są w trzech kopiach, które posiadają Projektant i Inwestor; trzecia kopia staje
się własnością Wykonawcy, który zobowiązany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, zagubieniem itp.
Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje związane z zagubieniem nośnika danych.
W  przypadku  zagubienia,  zniszczenia  lub  uszkodzenia  wersji  elektronicznej  podstawą  do  wykonania  robót
będzie wersja papierowa, a Wykonawca nie może rościć z tego tytułu dodatkowej zapłaty.
Wykonawca  wyznaczy  na  podstawie  tych  danych  współrzędne  x,  y  potrzebnych  mu  elementów.  Dla
współrzędnej „z” obowiązuje następująca zasada:
 dla elementów zlokalizowanych na terenie istniejącym współrzędną „z” elementu jest nowe „”z” terenu 

istniejącego,
 dla elementów zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.) współrzędną „z” 

elementu jest nowe „z” projektowanego terenu.
Sieci  lokalizuje  się  na  głębokościach  określonych  w  Projekcie  Wykonawczym  przez  ich  niwelety  lub  na
podstawie podanych zasad ogólnych.

1.18.  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności  ochrony  cennych  wartości  przyrodniczych,  zasobów  naturalnych  i  zabytków  oraz
ograniczenia uciążliwości terenów sąsiednich.

Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w decyzji środowiskowej i w raporcie oddziaływania
na środowisko, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na
budowę.
Oprócz  szczegółowych wymagań zawartych  w w/w dokumentach  Wykonawca zobowiązany jest  do spełnienia
wymagań minimalnych związanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.
1. Place  budowy,  zaplecza  oraz  drogi  techniczne  należy  zorganizować  w  sposób  zapewniający  oszczędne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie.
2. Zaplecze budowy należy zorganizować poza:
a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,
b) dolinami rzek,
c) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
3. Zaplecze budowy należy zorganizować zgodnie z wymogami środowiska, a w szczególności zapewnić:
a) uszczelnienie nawierzchni placów postojowych dla maszyn, środków transportu, parkingów dla pracowników
itp.,
b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane będą odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,
c) właściwe gromadzenie odpadów, a szczególnie odbieranie odpadów i ścieków przez koncesjonowane firmy.
4. Należy stosować sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego
prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne
oddziaływanie na środowisko.
5. Magazyny,  składy  i  bazy  transportowe  należy  wyposażyć  w  sprawne  urządzenia  gospodarki  wodno-
ściekowej, zaplecza budowy należy wyposażyć w przenośne toalety.
6. Należy uporządkować teren budowy po zakończeniu etapu realizacji oraz wykonać prace porządkowe a teren
tymczasowych placów budowy przywrócić do pośredniego stanu.
7. Masy ziemne, w jak największym stopniu należy zagospodarowywać na terenie inwestycji, dopuszcza się inny
sposób zagospodarowania mas ziemnych przy uwzględnieniu następujących warunków:
a) możliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urządzania terenów zieleni miejskiej, do rekultywacji terenów
zdegradowanych, do rekultywacji składowisk odpadów,
b) dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,
c) transport mas ziemnych należy prowadzić w godzinach dziennych (600 - 2200) w rejonie obszarów zabudowy
mieszkalnej,
d) nie należy dopuszczać do pylenia podczas transportu,
e) należy prowadzić ewidencję przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.
8. Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą

21



się  pojawić  w  ramach  robót  budowlanych  należy  segregować  i  oddzielać  od  odpadów  obojętnych  i  nie
szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją.
9. Drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
10. Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków (poza okresem od 1 marca
do 31 sierpnia włącznie).
11. Na terenach  wzmożonej  migracji  płazów w trakcie  wykonywania  robót budowlanych należy prowadzić
nadzór herpetologiczny.
12. Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może zakłócać
stosunków  wodnych,  nie  należy  powodować  zmiany  lub  ograniczenia  wielkości  przepływów  w  ciekach
powierzchniowych i  wodach podziemnych oraz  nie powodować zmiany kierunków i  prędkości  przepływów
wód.
13. Należy w maksymalny sposób ograniczyć czas prowadzonych odwodnień i stosować metody ograniczające
ilość odpompowywanej wody.
14. Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów.
15. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed
hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 600 – 2200).

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony środowiska nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.19.  Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Projektu Programu
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera .
W  przypadku  gdy  prowadzone  Roboty  należą  do  rodzaju  robót  stwarzających  szczególne  zagrożenie
bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  (zgodnie  z  Dz.  U.  Nr  120/2003,  poz.1126)  Wykonawca  ma  obowiązek
przedstawienia, najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Robót, odpowiedniego planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (bioz).
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
część ogólną opisującą:

-  organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
-  plan bioz (kiedy wymagany),
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,

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

sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
   spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

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

-  sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

1.20.  Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć wymagania
określone w : STWiORB , Dokumentacji Projektowej.
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt  pomiarowy  i wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może dokonać wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy
oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzęt i urządzenia zadeklarowane w PZJ znajduje się na zapleczu i
we właściwym miejscu oraz czy sprzęt laboratoryjny jest sprawny i odpowiada załączonym w PZJ dokumentom.
W celu ustalenia poprawności działania sprzętu, może również zażądać przeprowadzenia badań sprawdzających.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i
STWiORB.
W  przypadku,  gdy  nie  zostały  określone  wymagania  dla  materiałów  lub  Robót  nieprzewidzianych  w
Dokumentacji Projektowej, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wymaganą jakość
określoną w w/w  dokumentach.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Wszystkie  zgłoszone
niedociągnięcia,  Wykonawca  jest  zobowiązany  usunąć  w  terminie  uzgodnionym  z  Inżynierem.  W  tym
przypadku  jeżeli  Inżynier  wstrzyma  Roboty  to  okres  wstrzymania,  nie  może  mieć  wpływu  na  terminowe
wykonanie Kontraktu.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badań dodatkowych i arbitrażowych
dowodzących o jakości materiałów i Robót  , ponosi Wykonawca.
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej
terenie  produkowanych,  włączając  w  to  przygotowanie  i  produkcję  materiałów.  Inżynier  powiadomi
Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  materiały  i  Roboty,  które  nie  spełniają  wymagań
jakościowych.

1.21.  Pobieranie próbek

Próbki do badań pobierane są na różnym etapie realizacji zadania i w różnej postaci.
Na etapie przed rozpoczęciem robót :
   a) badania przedwykonawcze:

- w postaci sypkiej:
 kruszywa , mączki, cementy; 

- w postaci ciekłej 
 asfalty.

                  -     w postaci związanej (o konsystencji urabialnej) do zarobów próbnych przy 
                        sprawdzaniu recepty
                  -     w postaci stałej (zaroby próbne), przy sprawdzaniu recepty 

Na etapie realizacji :
             a) podłoże gruntowe ,

-  w postaci sypkiej : 
 grunty, kruszywa, mieszanki cementowo-kruszywowe, mieszanki wapienno-kruszywowe,

mieszanki kruszywowo-chemiczne. 
     b) podbudowa , 

- w postaci sypkiej (na etapie rozkładania ): 
 kruszywa , mieszanki cementowo-kruszywowe, 

                 -     w postaci związanej ( dające się rozkładać):
 kruszywowo-asfaltowe 

    c) nawierzchnia, 
- w postaci związanej (dające się rozkładać mechanicznie ):

 mieszanki kruszynowo-cementowe, mieszanki  asfaltowo-kruszywowe 
Na końcowym etapie realizacji (odbiorcze):
            -      w postaci odwiertów (próbki walcowe) w nawierzchniach z:  

 betonu asfaltowego, mieszanek mastyksowych (np. SMA) 
 betonu cementowego.

Również  na  każdym  etapie  realizacji  (przed  zakryciem),  można  pobrać  próbki  w  postaci  odwiertów  z
poszczególnych warstw  związanych cementem, wapnem  oraz asfaltem. 
Częstotliwość oraz ilość pobieranych próbek jest określona w STWiORB, natomiast sposób pobierania , ich
wielkość oraz sposób badania (w tym jakie formy) jest określony w przywołanych  normach ( do powyższych
STWiORB). 
Każda  próbka  powinna być  pobrana  w obecności  Inżyniera  i  Kierownika  Budowy,  odpowiednio  opisana  i
oznakowana a wszystkie informacje  jak:  data pobrania,  nazwa  zadania,  lokalizacja,  rodzaj  próbki  ,  poziom
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warstwy konstrukcyjnej lub podłoża oraz nazwiska osób biorących udział,  powinny być zapisane w Protokóle z
pobrania próbki lub próbek . Pobieranie próbek odbywa się również wtedy, gdy w porę został powiadomiony
Wykonawca o terminie pobierania a jednak jest nieobecny . 
Inżyniera  ma prawo pobierać  próbki  w obecności  Wykonawcy do badań kontrolnych wykonywanych przez
Laboratorium  Zamawiającego  .  Negatywne  wyniki  badań  ,upoważniają  Inżyniera  do  zakwestionowania
wykonanych robót lub wbudowanych materiałów i wydania polecenia do rozbiórki, wymiany lub naprawy. 
Jeżeli Wykonawca nie zgadza się z wynikami badań, Inżynier może zarządzić badanie arbitrażowe tj. komisyjne
pobranie próbek ( Wykonawca i Inżynier) i przebadanie ich w niezależnym Laboratorium (wspólnie ustalonym ).
Koszty : pobrania, oznakowania, transportu do Laboratorium  i badań pokrywa Wykonawca. 
Wyniki  tych  badań  są  ostateczne.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Laboratorium
Zamawiającego ( Inżyniera).

1.22.  Badania i pomiary

Badania dzielą się na : 
- badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru)
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy)

          Badania kontrolne dzielą się na:
- dodatkowe
- arbitrażowe

          Badania obejmują: 
- pobieranie próbek 
- zapakowanie próbek do wysyłki
- transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania i sprawozdanie z badań.

Badania Wykonawcy.
Na  30  dni  przed  przystąpieniem  do  robót  ,  Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  projekty  recept  na
wszystkie  mieszanki  mineralno–cementowe  i  mineralno-bitumiczne  oraz  przedłożyć  Inżynierowi  do
zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniami z przeprowadzonych badań typu dla każdego składu mieszanki. Badanie
typu obejmuje kompletny zestaw badań lub innych procedur, określających przydatność funkcjonalną mieszanek
na próbkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno
dowodzić że spełnione są wszystkie wymagania wyrobu (określone w STWiORB) wytworzonego na podstawie
opracowanego  projektu  recepty.  Powyższy  projekt,  Inżynier  powinien  przekazać  wraz  ze  wszystkimi
otrzymanymi załącznikami oraz próbkami wszystkich materiałów wchodzących w skład mieszanek (pobranych
w jego obecności) do sprawdzenia w Laboratorium Zamawiającego. 
Pozytywna  opinia  z  Laboratorium ,  pozwala  Inżynierowi  wydać  zgodę  Wykonawcy,  na  rozpoczęcie  danej
kategorii robót. 
W  trakcie  wykonywania  robót,  Inżynier  ma  prawo  żądać  od  Wykonawcy  wyników badań  określonych  w
poszczególnych STWiORB . 
Wykonawca jest również zobowiązany do prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodnie z normą
PN-EN 13108-21.  W ramach  ZKP należy  sprawdzać  produkcyjny  poziom zgodności  metoda pojedynczych
wyników , zgodnie z punktem A.3 Załącznik A do normy PN-EN 13108-21. 
Inżynier ma prawo wglądu do raportów z tych badań przeprowadzonych w ramach ZKP. 
 
Badania kontrolne.
Badania  kontrolne  są  badaniami  Inżyniera  (Zamawiającego),  których  celem  jest  sprawdzenie,  czy  jakość
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i/lub mineralno-cementowych i  ich składników,
lepiszczy, materiałów wiążących, materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy spełniają wymagania
określone w STWiORB oraz w Dokumentacji projektowej. Wyniki tych badań są podstawą odbioru.
Do  zarządzania  przeprowadzeniem   badań  kontrolnych  (w  tym  zakresu)  uprawniony  jest  tylko  Inżynier  ,
natomiast badania wykonuje (na jego zlecenie)  Laboratorium Drogowe Zamawiającego. Wykaz i zakres badań
określony ( dla mieszanek mineralno-asfaltowych) podano poniżej:

Badania kontrolne dodatkowe
W  przypadku  uznania,  że  jeden  lub  więcej  z  wyników  badań  kontrolnych  nie  jest  reprezentatywnych  dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych
(  na  jego  koszt).  Inżynier  i  Wykonawca  decydują  wspólnie  o  miejscach  pobierania  próbek  wyznaczeniu
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli  odcinek częściowy przyporządkowany do badan
kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż
20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych.

Badania arbitrażowe
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Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze
strony Inżyniera lub Wykonawcy ( np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje  na wniosek strony kontraktu niezależne Laboratorium, które nie wykonywało
badań kontrolnych. Koszty badań wraz ze wszystkimi kosztami pochodnymi, ponosi strona na której niekorzyść
przemawia wynik badania . 

1.23.  Certyfikaty i deklaracje zgodności 

Właściwości  użytkowe  tych  materiałów,  zastosowanych  w  obiekcie  budowlanym,  w  sposób  trwały  muszą
umożliwiać  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań
podstawowych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.
Do  zastosowanych  materiałów budowlanych  powinna być  dołączona  deklaracja  zgodności  która  upoważnia
producenta do umieszczania znaku CE. Do deklaracji zgodności powinien być dołączony certyfikat Zakładowej
Kontroli Produkcji wydany przez jednostkę certyfikującą. 
Deklaracja powinna zawierać;

-   numer nadany przez producenta 
-  nazwę  i  adres  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela  zgłoszonego  w  Europejskim

Obszarze Gospodarczym oraz miejsce produkcji
-   opis wyrobu i jego deklarowane właściwości (np. rodzaj, dane identyfikujące , zastosowanie)
-  warunki  ,  którym  odpowiada  wyrób  tj.:  odniesienie  do  obowiązujących  norm  europejskich,  

zgodnie z    następującym przyporządkowaniem: 
 AC                                    PN-EN 13108-1
 SMA                                 PN-EN 13108-5

-  warunki stosowania wyrobu;
-  Numer i adres jednostki certyfikującej oraz certyfikatu Zakładowe Kontroli Produkcji 
-  nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania deklaracji zgodności w imieniu 
   producenta i jego upoważnionego przedstawiciela;

              -  datę uzyskania 
Certyfikat powinien zawierać poza wyżej podanymi ionformacjami:
           -   nazwę i adres jednostki certyfikującej ;
           - numer certyfikatu ZKP
           - warunki i okres waznoścci certyfikatu, jeżeli mato zastosowanie;
           - nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania certyfikatu 
Producent  lub  jego  upoważniony  przedstawiciel  zgłoszony  w  EOG  jest  odpowiedzialny  za  umieszczenie
oznakowania  CE.  Znak  CE  powinien  być  umieszczony  zgodnie  z  Dyrektywą    93/68/EWG  na  etykiecie
znajdującej się na opakowaniu lub dołączonej do dokumentów handlowych (np. listu przewozowego) .
Ponadto na niektóre materiały budowlane obowiązują Aprobaty Techniczne (do końca terminu ich ważności ) i
Wykonawca  wbudowując  takie  materiały,  jest  zobowiązany  przedstawić  Deklarację  zgodności  z  tymi
dokumentemi. 

1.24.  Dokumenty budowy

1.24.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis  w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem osoby, która  dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
c) uzgodnienie przez Kierownika Projektu Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót,
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
f) uwagi i polecenia Inżyniera,
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

25



h) zgłoszenia i  daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu,  częściowych i  ostatecznych
odbiorów Robót,

i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

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

podaniem, kto je przeprowadzał,
o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
p) inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera  wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

1.24.2.Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągływ jednostkach przyjętych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiarów.

1.24.3.Dokumenty dotyczące materiałów i badań 

Wykonawca jest zobowiązany gromadzić : certyfikaty, deklaracje zgodności na materiały,   protokóły z badań,
sprawozdania  z  badań typu,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  w formie  uzgodnionej  w Programie
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie Inżyniera. 

1.24.4.Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, również (oprócz wymienionych )
a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy: 
 Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.
 Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w

formie przewidzianej prawem.
 Wszelkie  dokumenty budowy będą zawsze  dostępne  dla  Inżyniera   i  przedstawiane  do wglądu na

życzenie Kierownika Projektu

7. OBMIAR ROBÓT

1.25. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje geodeta uprawniony (z ramienia Wykonawcy) po pisemnym powiadomieniu Inżyniera
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Obmiar podlega akceptacji Inżyniera.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
STWiORB   nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione wg instrukcji Inżyniera  na piśmie.
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Obmiar  gotowych  Robót  należy  przeprowadzać  z  częstotliwością  nie  rzadszą  niż  wymaganą  do  dokonania
miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie. 
Obmiar  nie  powinien  obejmować  dodatkowych  Robót  nie  wykazanych  w  Dokumentacji  Projektowej  z
wyjątkiem  Robót  zaakceptowanych  przez  Inżyniera  na  piśmie.  Zwiększona  ilość  Robót  w  stosunku  do
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera i Kierownika Projektu, nie może
stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

1.26. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej.
Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWiORB .

1.27. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  ,  stosowany w czasie  obmiaru  Robót  będą  zaakceptowane  przez
Inżyniera .
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia  pomiarowe będą przez  Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w całym okresie
trwania Robót.

1.28. Wagi i zasady ważenia

Wszystkie wagi zainstalowane na wytwórniach mieszanek, muszą posiadać odpowiednie aktualne dokumenty
świadczące  o  ich   sprawnymi  i  poprawnym działaniu.  Ponadto,  powinny spełniać  wymagania  określone  w
STWiORB.  Inżynier  ma  prawo  wglądu  do  tych  dokumentów  i  do  ich  oceny.  W  przypadku  stwierdzenia
nieprawidłowości, może zatrzymać prace wytwórni do czasu przedstawienia przez Wykonawcę, odpowiednich
(formalnych) dokumentów. 

1.29. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  Robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIÓR ROBÓT

1.30.  Rodzaje odbiorów. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót nie zakrytych oraz ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.31.  Odbiór Robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub częściowy 

1.31.1.Uwagi ogólne 

1.  Odbiór Robót nie zakrytych (jak warstwy ścieralne) i ulegających zakryciu (dolne warstwy konstrukcji ) lub
częściowy  polega  na  finalnej  ocenie  ich  ilości  i  jakości.  Odbiór  tych  Robót  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym (w przypadku wystąpienia wad i  usterek)  ,  wykonanie niezbędnych korekt i  poprawek bez
hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier .
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera . 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

 2.   Jakość i ilość odbieranych Robót ocenia Inżynier na podstawie : 
- wyników badań: kontrolnych z uwzględnieniem badań  kontrolnych dodatkowych i arbitrażowych  (jeśli miały 

miejsce)
- raportów z badań Wykonawcy, 
- oceny makroskopowej wykonanego elementu 
- wyników obmiarów,  

3. Roboty   uznaje się za wykonane zgodnie ze STWiORB , jeżeli w wyniku badań i sprawdzeń  kontrolnych i 
ewent. badań dodatkowych i arbitrażowych przeprowadzonych przez Inżyniera:

a) ocena makroskopowa jest pozytywna

b) co najmniej 95% wyników badań i pomiarów , z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń , spełnia 
wymagania  STWiORB 

c) nie więcej niż 5% wyników badań i pomiarów , z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń zwiększonych o 
30% ,  spełnia wymagania  STWiORB 

4. Z odbioru, musi być spisany protokół , zawierający:

- datę odbioru 
- nazwę zadania 
- lokalizację
- przedmiot odbioru 
- wymienione osoby uczestniczące w odbiorze
- wykaz występujących wad i usterek
- podjęte działania w celu wyeliminowania wad i usterek  z podaniem terminu ich usunięcia 
- ocenę  Inżyniera jaki mogą mieć wpływ na trwałość i użytkowanie, wykryte wady i usterki (w przypadku ich 
nie usunięcia) 
- wszystkie zmiany ilościowe i w technologii zaakceptowane  przez Inżyniera a będące przedmiotem wystąpień 
Wykonawcy. 
- podpisy stron: Inżyniera i Kierownika Budowy.

1.31.2.Postępowanie z wadami ( potrącenia i rozbiórki)

Wszystkie przypadki wyników przy których przekroczone są  wartości dopuszczalnych tolerancji (określone w
poszczególnych STWiORB w pkt. 6 ) i  zasad ich oceny (opisanych w pkt. 8.2.1. ust.3 niniejszej  ST), będą
uznawane  za wadę. 
Mogą mieć miejsce również inne wady, które stwierdzi Komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym.

1.31.2.1.Potrącenia za wady wykonanych robót

Potrąceń za wady dokonuje Komisja na odbiorze ostatecznym po przedłożeniu przez Inżyniera -  protokółu z
odbioru robót ulegających zakryciu (pkt.8.2.1 ustp 4).  
Szczególną wagę będą miały potrącenia za wady – przekroczenia wartości dopuszczalnych  (dla cech
podlegających Badaniom kontrolnym określonym w p. 6 w poszczególnych STWiORB .

1.31.2.2.Rozbiórka wykonanych robót 

O  rozbiórkach  decyduje  Inżynier   w  tracie  odbioru  robót  nie  zakrytych  lub  ulegających  zakryciu  lub
częściowego .
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 Podstawę  do  podjęcia  decyzji  o  rozbiórce  może  stanowić   fakt   wystąpienia  przekroczenia  wartości
dopuszczalnych   w  odniesieniu  do  min.  dwóch  cech  (jednocześnie)  objętych  Badaniami  kontrolnymi
określonymi w p. 6  w  poszczególnych STWiORB  i po uwzględnieniu zasad niżej podanych: 

- ocena makroskopowa jest negatywna 

-  co najmniej  95% wyników badań i  pomiarów ,  z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń ,  nie  spełnia
wymagań w odniesieniu do min. dwu cech (jednocześnie) podlegających badaniom kontrolnym określonym w
poszczególnych STWiORB

- więcej niż 5% wyników badań i pomiarów , z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń zwiększonych o 30%,
nie spełnia wymagań w odniesieniu do min.  dwu cech  (jednocześnie)  podlegających  badaniom kontrolnym
określonym w poszczególnych STWiORB

- występujące  przekroczenia  odchyleń, mają istotny wpływ na cechy eksploatacyjne  i bezpieczeństwo  ruchu. 

1.32.  Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  Odbiór
ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.
Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inżyniera,
Zamawiającego i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z ustaleniami i decyzjami  Inżyniera, (podjętymi w
trakcie realizacji zadania w odniesieniu do odbiorów Robót nie zakrytych  i ulegających zakryciu) , oraz oceni
ich poprawność i  zasadność. 
Komisja dokona odbioru ostatecznego Robót,  jeżeli  są  wykonane zgodnie  z  Dokumentacją  projektową oraz
wymaganiami STWiORB.  
W odniesieniu do wad zgłoszonych przez Inżyniera  i wykrytych w trakcie oględzin podczas odbioru,  Komisja
dokona potrąceń w oparciu przyjęte własne kryteria oceny,  kierując się zapisami w poszczególnych STWiORB
oraz  przedstawioną  opinią  Inżyniera  ,  jaki  wpływ  na  cechy  eksploatacyjne   i  bezpieczeństwo   ruchu  ma
określona wada .

1.33.  Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

1.34.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji Projektu.
2.  STWiORB (podstawowe z Projektu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Badania i pomiary 
4. Certyfikaty i deklaracje zgodności 
5. Dokumenty budowy  
6. Protokóły z odbiorów robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub częściowych      
7. Protokoły z odbiorów częściowych
8. Opinię technologiczna sporządzoną przez Wykonawcę 
9. Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z oświadczeniem o zakończeniu Robót
10. Sprawozdanie techniczne wraz z opinię technologiczną sporządzone przez Inżyniera   
11.Zestawienie  wyników  ze  wszystkich  badań  zleconych  przez  Inżyniera  do  Laboratorium  Drogowego,
Zamawiającego 
12. Wykaz wad i usterek sporządzony przez Inżyniera :
         - rozstrzygniętych na etapie odbioru robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub odbiorów 
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            częściowych  
         - do rozstrzygnięcia przez komisję 
13.  Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  ewentualnych  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, wodociągowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń.
14. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
15. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robót.
Wykaz wszystkich robót , które zdaniem komisji trzeba poprawić lub uzupełnić (wraz z terminami), sporządzi
Inżynier. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1.35.  Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość (kwota)  podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wszelkie prace montażowe i demontażowe niezbędne do realizacji inwestycji, w tym m.in. prace 

wykonywane metodami bezwykopowymi oraz związane z dostosowaniem istniejącej infrastruktury do 
wymogów jej użytkowników,

 wartość wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji wraz z kosztami ich zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą w szczególności takie jak: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 
robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy,

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót głównych lub 
wynikających z przyjętej technologii robót,

 zabezpieczenie wykopów,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
 wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych związanych z realizacją inwestycji a nie ujętych w 

innych branżach,
 koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci
 odwodnienie terenu,
 koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

1.36.  Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy i  wymagań  ogólnych  zawartych  w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

1.37.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót (o ile nie wynika to z odrębnych umów i uzgodnień),
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 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
 opłaty/dzierżawy terenu,
 przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,

barier i świateł,
 utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  1994  nr  89,  poz.  414  z późniejszymi

zmianami),
[2] Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z późniejszymi

zmianami),
[4] Ustawa. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z późniejszymi zmianami),
[5] Ustawa  z  dnia   27  lipca  2001  r.  o  wprowadzeniu  ustawy  -  Prawo  ochrony  środowiska,  ustawy  o

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami),
[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z późniejszymi zmianami),
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.

2001 nr 112, poz. 1206),
[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia

24.11.2005 poz. 2026 i 2027 z późniejszymi zmianami).
[9] Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  w  sprawie  wzorów  dokumentów  stosowanych  na  potrzeby

ewidencji odpadów (Dz. U nr 30, poz. 213),
[10] Ustawa  z  dnia  20  czerwca  1997  r.  Prawo  o  ruchu  drogowym  (Dz.  U.  1997  nr  98,  poz.  602;  z

późniejszymi zmianami), 
[11] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie  szczegółowych warunków

technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177,
poz. 1729).

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)
[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
[17] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).
[18] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie dróg publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami)

[19] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

[20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),

[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r.  w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

[22] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

[23] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dn. 02 marca 1999r.( Dz.U. Nr 43 poz
430).

[24] PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych.

[25] PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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[26] PN-75/E-05100  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

[27] PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

[28] PN-74/E-90184  Przewody wielożyłowe o izolacji poliwinylowej.

[29] PN-83/E-06305/00 Elektryczne  oprawy  oświetleniowe.  Ogólne  wymagania  i  badania.
Postanowienia ogólne.

[30] PN-83/E-06305/07 Elektryczne  oprawy  oświetleniowe.  Ogólne  wymagania  i  badania.
Zabezpieczenie przed porażeniem.

[31] PN-83/E-06305/08 Elektryczne  oprawy  oświetleniowe.  Ogólne  wymagania  i  badania.
Odporność na wodę, pył i wilgoć.

[32] PN-83/E-06305/14 Elektryczne  oprawy oświetleniowe.  Ogólne wymagania i  badania.  Ogólne
wymagania świetlne.

[33] PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.

[34] BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokoprężne do ogólnych celów oświetleniowych.

[35] PN-76/E-90301 Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  z  tworzyw  termoplastycznych  i  powłoce
poliwinylowej na napięcie znamionowe 0,6/1KV.

[36] PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. Ogólne wymagania i badania.

[37] PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne.  Fundamenty  konstrukcji  wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[38] BN-91/8870-08 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe. Skrzynki z tworzyw sztucznych. Ogólne
wymagania i badania. 

[39] BN-82/8872-01 Rozdzielnice  skrzynkowe  niskonapięciowe  w  skrzynkach  z  tworzyw  sztucznych.
Ogólne wymagania i badania. 

[40] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

[41] PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[42] BN-68/6353-03  Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

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

[44] BN-78/6114-32  Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący czarny.

[45] BN-88/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[46] PN-88/B-06250 Beton zwykły.

[47] PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

[48] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

[49] PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

[50] PN-92/O-79100 Opakowania transportowe z zawartością.

[51] BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[52] BN-66/6774-01  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir.

[53] BN-80/6112-28  Kit miniowy.

[54] PN-IEC-60364-1 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i  wymagania
ogólne.

[55] PN-IEC-60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

[56] PN-IEC-60364-4-47 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniająca
bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.  

[57] Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

[58] Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.
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[59] Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  w  sprawie
bezpieczeństwa i  higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
Dz.Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.

[60] Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  Część  V  Instalacje
elektryczne 1988r..

[61] Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  z  dn.  26.22.1990  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny  odpowiadać  urządzenia  elektroenergetyczne  w  zakresie  ochrony  przeciwporażeniowej.
Dz.Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

[62] Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez  ITB w 1982 r.

[63] Zarządzenie  Nr  29  Ministra  Górnictwa  i  Energetyki  z  dnia  17  lipca  1974  r.  w  sprawie  doboru
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.

[64] Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89  z dn. 25.08.1994 r

[65] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

[66] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i  Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

[67] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

[68] BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

[69] BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

[70] BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania.

[71] BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.

[72] PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[73] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

[74] PN-88/B-06250 Beton zwykły.

[75] PN-91/M-34501  Gazociągi  i  instalacje  gazownicze.  Skrzyżowania  gazociągów  z  przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

[76] ZN-96/TPSA  –002  Telekomunikacyjne  linie  kablowe  dalekosiężne.  Linie  optotelekomunikacyjne.
Ogólne wymagania techniczne,

[77] ZN-96/TPSA –004 Zbliżenia i  skrzyżowania  z  innymi urządzeniami  uzbrojenia terenowego.  Ogólne
wymagania i badania,

[78] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

[79] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  28.04.2006  r.  w  sprawie  samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie

[80] Rozporządzenie  Ministra Łączności  w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną
obiektów budowlanych łączności

[81] Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

[82] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

[83] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy

[84] Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28.05.1996  r.  w  sprawie  rodzajów prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

[85] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

[86] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.

[87] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,  budowlanych  i
drogowych

[88] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót
budowlanych
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[89] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  października  2005  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

[90] PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

[91] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

[92] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

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

[94] PN-B-02480 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy.

[95] ZN-G-3150. Gazociągi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania..

[96] PN-M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi.
Wymagania. 

[97] PN-M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.

[98] BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociągów ułożonych w ziemi. Zasady ogólne.

[99] BN-71/8976-29 Gazownictwo. Ciśnienia. Podział, nazwy, określenia i symbole.

[100]BN-81/8976-47 Gazociągi ułożone w ziemi. Wymagania i badania. 

[101]ZN –G-3150 „Gazociągi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania.”

[102]ZN-G-3001 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne.”

[103]ZN-G-3002 „Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne.”

[104]ZN-G-3003 „Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.”

[105]ZN-G-3004 „Tablice orientacyjne.”

[106]Dziennik Ustaw Nr 97 z dn. 11 września 2001r., poz. 1055 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

[107]Dziennik Ustaw Nr 14 z dn. 15 kwietnia 1985r poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych. Rozdział 4 - Pas drogowy.

[108]Wytyczne projektowania, budowy i użytkowania sieci  gazowych z polietylenu. - Instytut Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa. Kraków 1992r. 

[109]Sieci gazowe polietylenowe – Podręcznik wydany przez Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG SA,
01 – 224 Warszawa , ulica Kasprzaka 25.

[110]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. I – Roboty ziemne

[111]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II – Instalacje sanitarne i
przemysłowe.

[112]Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

[113]Katalog rur i kształtek PE wraz z instrukcją montażową.

[114]PN-EN-752-1:2000    Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

[115]PN-S-02204 Odwodnienie dróg.

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

[117]PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

[118]PN–B-/10736  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i
kanalizacyjnych.Warunki techniczne wykonania.

[119]PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[120]PN-EN 752:2008Zewnętrzne systemy kanalizacyjne

[121]PN-EN-1046:2002  Systemy  przewodów  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  poza  konstrukcjami
budynków do przesyłania wody i ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią.

[122]PN-EN1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  Podziemne bezciśnieniowe systemy
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania
dotyczące rur, kształtek i systemu.
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[123]PN-EN  14364:2009   Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  ciśnieniowego  i
bezciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji.  Termoutwardzalne  tworzywa  sztuczne  wzmocnione
włóknem szklanym (GRP) na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, kształtek i
połączeń.

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

[125]PN-EN  124:2000  Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badaniatypu, znakowanie, sterowanie jakością.

[126]PN-H-74080:1988 Żeliwne wpusty ściekowe- Warunki techniczne

[127]PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, badania i ocena zgodności.

[128]BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane. Kręgi betonowe i żelbetowe.

[129]BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne

[130]PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir  i
pospółka.

[131]Katalogi  Producentów  rur  wykonanych  z  PVC  posiadających  Aprobaty  Techniczne  na  terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. 

[132]Katalog osadników szlamowych

[133]Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986r

[134]Katalog Budownictwa :

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

[136]KB4 - 4.12.1. (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[137]KB4 - 3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg

[138]KB4 – 22.2.6.(6)  Kręgi betonowe średnicy 50 cm ; wysokości 30 lub 60 cm

[139]Instrukcja  projektowania,  wykonania  i  odbioru  instalacji  rurociągowych  z  nieplastyfikowanego
polichlorku winylu . Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[140]Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych;  część  II  -   Instalacje
sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 

[141]Roboty  będą  wykonywane  w sposób bezpieczny,  zgodnie  z  Polskimi  Normami  (PN)  i  przepisami
obowiązującymi w Polsce, w tym z Ustawą Prawo Budowlane.

[142]Specyfikacja Techniczna w różnych  miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje.
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacją.

[143]Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm , dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

[144]PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

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

[146]PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen
(PE)

[147]PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

[148]PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienia  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie.

[149]PN-B-10736  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania. 

[150]PN-86/H-74374  Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.

[151]PN-92/M-74001  Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

[152] PN-83/M-74024 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania.

[153]PN-EN 545:2006 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów
wodnych.  Wymagania i metody badań.
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[154]PN-85/M-74081  Armatura  przemysłowa.  Skrzynki  uliczne  stosowane  w  instalacjach  wodnych  i
gazowych.

[155]PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.

[156]PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

[157]PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

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

[159] PN-86/B-06712  Kruszywo mineralne do betonu.

[160]Wymagania  techniczne  COBRI INSTAL. Zeszyt  3.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru sieci
wodociągowych

[161]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. I – Roboty ziemne

[162]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II – Instalacje sanitarne i
przemysłowe.

[163]Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

[164]Katalog armatury wodociągowej .

[165]Katalog rur PE wraz z instrukcją montażową.

[166]PN-EN-752-1:2000 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

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

[168]PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

[169]PN–B-/10736 Roboty ziemne.  Wykopy otwarte  dla  przewodów wodociągowych  i  kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

[170]PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[171]PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne

[172]PN-EN-1046:2002  Systemy  przewodów  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  poza  konstrukcjami
budynków do przesyłania wody i ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią.

[173]PN-EN1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  Podziemne bezciśnieniowe systemy
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania
dotyczące rur, kształtek i systemu.

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

[175]PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojnego z betonu zbrojonego włóknem
stalowym i żelbetowe

[176]PN-EN  124:2000  Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

[177]PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, badania i ocena zgodności.

[178]BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane. Kręgi betonowe i żelbetowe.

[179]BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne

[180]PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka.

[181]Katalogi  Producentów rur  wykonanych z  PVC -  U posiadających  Aprobaty  Techniczne  na  terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. 

[182]Katalog Budownictwa :

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

[184]KB4 - 4.12.1. (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[185]Instrukcja  projektowania,  wykonania  i  odbioru  instalacji  rurociągowych  z  nieplastyfikowanego
polichlorku winylu . Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[186]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych; część II - Instalacje sanitarne
przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 
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BRANŻA SANITARNA

38



ST-S 01.01 Rozbiórki.

1.4.10. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji

inwestycji  mającej  na  celu budowę  zadania  inwestycyjnego  pt.:  Budowa  sieci  kanalizacji
sanitarnej  wraz  z  przepompowniami  i  przykanalikami  w  miejscowości
Sokolniki

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Roboty, których  dotyczy specyfikacja  obejmują wszystkie czynności  umożliwiające  i  mające  na celu
wykonanie  rozbiórek  istniejących  sieci  biegnących  pod  ziemią  i  urządzeń  na  sieciach  oraz  w
szczególności:
1. kanalizacyjnych
2. wodnych

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

–  przekopy kontrolne,
–  zabezpieczenia urządzeń podziemnych,
–  przygotowanie terenu pod wykonywanie robót,

-      wykopów, zasypek  

1. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane są w  dokumentacji projektowej. 

2. Nazwy i kody robót

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są z „Wspólnym
Słownikiem Zamówień”.

3. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe w niniejszej  STWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.  

1.4.11. MATERIAŁY

Nowe materiały nie występują. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów zobowiązany jest posiadać pozwolenie na prowadzenie
gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi
zmianami).

1.4.12. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący  do wykonania rozbiórek   powinien wykazać  się  możliwością  korzystania  z
niezbędnego sprzętu do w/w robót. 
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać  wymagania
techniczne w zakresie BHP.

1.4.13. TRANSPORT

Materiały  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  zgodnie  
z  przepisami  BHP  oraz  przepisami  o  ruchu  drogowym.  Środki  transportu  wykorzystywane  przez
Wykonawcę powinny być sprawne technicznie. Gruz z rozbiórek oraz większe elementy stalowe i betonowe
przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
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1.4.14. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z rozbiórką, w tym etapowanie robót rozbiórkowych.
Projekt będzie uwzględniał również planowany termin rozpoczęcia i zakończenia robót, wraz z podaniem
miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i sposobu ich wykorzystania lub wywozu.
Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robót ziemnych należy doprowadzić do stanu
sprzed przebudowy.

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robót

Roboty związane z wykonaniem rozbiórek należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu
zlokalizowania  infrastruktury  podziemnej  w  rejonie  prowadzonych  robót.  Urządzenia  usytuowane  w
najbliższym sąsiedztwie robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien
być  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Teren,  na  którym  prowadzona  jest  rozbiórka  należy  oznakować  i
ogrodzić zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym.

1.4.15. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. Wymagania ogólne

Kontrola jakości wykonania robót związanych z rozbiórką polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją
projektową oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB.
Wszystkie  roboty  ujęte  w  STWiORB  podlegają  odbiorowi,  a  ocena  poszczególnych  etapów  robót
potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

2.  Zakres kontroli i badań

Sprawdzenie polega na:
oczyszczeniu terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych
Roboty ziemne należy kontrolować zgodnie z STWiORB dotyczącą wykonania robót i dotyczącą wykonania
zasypek.

7.  OBMIAR ROBÓT

- dla demontowanych elementów stalowych i żeliwnych   jednostką obmiarową jest 1kg
  dla demontowanych studzienek jednostką obmiarową jest jedna sztuka i (1m3) powstałego gruzu
- dla demontowanych rurociągów i kanałów jednostką obmiarowi  jest metr ( m).
- dla  rozbieranej nawierzchni drogowej jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2)

8.  ODBIÓR ROBÓT

Rozbiórki  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektowa,  niniejszą  STWiORB  
i wymaganiami Inżyniera,  jeśli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 niniejszej
STWiORB dały wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi cena:
za kilogram rozebranych części stalowych i żeliwnych i z tworzyw sztucznych 
za m3 gruzu, 
za m zdemontowanego rurociągu lub kanału 
Cena  obejmuje  rozbiórkę,  załadunek,  wyładunek  rozebranych  materiałów  oraz  ich  segregację   po
zakończeniu roboty a także odległość odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawcę.  Oczyszczenie
terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed
wykonania robót.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

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

3. Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 35 poz. 251 z późniejszymi
zmianami)
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4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz.
1206)
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ST-S 01.02 Odtworzenie trasy i punktów
wysokościowych.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji

inwestycji mającej celu budowę zadania inwestycyjnego pt.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniami i przykanalikami w miejscowości Sokolniki

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej
oraz położenia obiektów inżynierskich.

1.3 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:

1. sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  punktów  głównych  osi  trasy  i  punktów
wysokościowych,

2. uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

3. wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

4. wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

5. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe

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

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe są zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami i  z
definicjami podanymi w D-M 00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M 00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym,
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny
mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od
0,04 do 0,05 m.

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

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M 00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:

 teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysokościowych  powinien  gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M 00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów

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

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M 00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego,  Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inżyniera  o  wszelkich  błędach  wykrytych  w wytyczeniu
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej  są  zgodne  z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie
terenu  w takim rejonie  nie powinno być zmieniane  przed  podjęciem odpowiedniej  decyzji  przez  Inżyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe,  wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji  projektowej  i
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez Inżyniera.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania
robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiającego  zostaną  zniszczone  przez  Wykonawcę
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

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

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu
pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych,  położonych poza
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może
przekraczać 500 m.

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a
także przy każdym obiekcie inżynierskim.

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić
500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego
konfiguracji.

Repery robocze  należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej  i  obiektów
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach
wzdłuż  trasy  drogowej.  O  ile  brak  takich  punktów,  repery  robocze  należy  założyć  w  postaci  słupków
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie,
zaakceptowany przez Inżyniera.
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Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne  i  jednoznaczne
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  państwowej  albo  innej  osnowy  geodezyjnej,
określonej w dokumentacji projektowej.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może
być większe niż 3 cm dla autostrad i  dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg.  Rzędne niwelety
punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w
dokumentacji projektowej.

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

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je  odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni
terenu  (określenie  granicy  robót),  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  w  miejscach  wymagających
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr.
Odległość  między palikami lub wiechami należy  dostosować do ukształtowania  terenu  oraz  geometrii  trasy
drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z
dokumentacją projektową.

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych

Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:

– wytyczenie osi obiektu,
– wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków i filarów

mostów i wiaduktów.

W przypadku mostów i  wiaduktów dokumentacja  projektowa powinna zawierać  opis  odpowiedniej  osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M 00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M 00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M 00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

67. sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
68. uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

69. wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,

70. wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

71. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót mostowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

a) Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

b) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

c) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

d) Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

e) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.

f) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

g) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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ST-S 02.00 ROBOTY  ZIEMNE:
ST-S 02.01 WYMAGANIA  OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji

inwestycji  mającej  na  celu  budowę  zadania  inwestycyjnego  pt.:  Budowa  sieci  kanalizacji
sanitarnej  wraz  z  przepompowniami  i  przykanalikami  w  miejscowości
Sokolniki

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wskazanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w  czasie
realizacji inwestycji i w szczególności obejmują::
6. wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
7. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Budowla  ziemna  -  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu  naturalnego  lub  z  gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

1.4.3. Wysokość  nasypu  lub  głębokość  wykopu  -  różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  robót  ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

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

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

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.

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

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

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

 Bagno  -  grunt  organiczny  nasycony  wodą,  o  małej  nośności,  charakteryzujący  się  znacznym  i
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.

 Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt  skalisty  -  grunt  rodzimy,  lity  lub  spękany  o  nieprzesuniętych  blokach,  którego  próbki  nie
wykazują  zmian  objętości  ani  nie rozpadają  się  pod działaniem wody destylowanej;  mają  wytrzymałość  na
ściskanie  Rc ponad  0,2  MPa;  wymaga  użycia  środków  wybuchowych  albo  narzędzi  pneumatycznych  lub
hydraulicznych do odspojenia.

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

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

1.4.15. Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do  budowy nasypów oraz  innych  prac  związanych  z  trasą
drogową.
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1.4.16. Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu -  wielkość charakteryzująca  stan zagęszczenia  gruntu,  określona  wg
wzoru: 

I s=
ρd
ρds

gdzie:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona
wg wzoru:

U=
d60
d10

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaźnik  odkształcenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca  stan zagęszczenia  gruntu,  określona  wg
wzoru: 

I 0=
E2
E1

gdzie:
E1 - moduł  odkształcenia  gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu  badanej  warstwy zgodnie  z  PN-S-
02205:1998 [4],
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.19.  Geosyntetyk  -  materiał  stosowany  w  budownictwie  drogowym,  wytwarzany   z  wysoko
polimeryzowanych  włókien  syntetycznych,  w  tym  tworzyw  termoplastycznych  polietylenowych,
polipropylenowych  i  poliestrowych,  charakteryzujący  się  między  innymi  dużą  wytrzymałością  oraz
wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki  obejmują:  geotkaniny,  geowłókniny,  geodzianiny,  georuszty,  geosiatki,  geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Podział gruntów

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST-S 02.02 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.

Jeżeli  grunty przydatne,  uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc  nadmiarem objętości  robót
ziemnych,  zostały za  zgodą Inżyniera  wywiezione  przez  Wykonawcę poza  teren budowy z przeznaczeniem
innym  niż  budowa  nasypów  lub  wykonanie  prac  objętych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
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dostarczenia  równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,  zaakceptowanych  przez
Inżyniera.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST-S 02.02 pkt 2.4, powinny być
wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład.  Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie
budowy  gruntów,  których  czasowa  nieprzydatność  wynika  jedynie  z  powodu  zamarznięcia  lub  nadmiernej
wilgotności.

Tablica  1.  Podział  gruntów pod względem wysadzinowości  wg  PN-S-02205:1998 [3.1.  Ogólne  wymagania
dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
 odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki,

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
 jednoczesnego wydobywania i  przemieszczania  gruntów (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urządzenia  do

hydromechanizacji itp.),
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków
transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i
wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie  osi  korpusu ziemnego,  w wykopie lub nasypie,  od osi  projektowanej  nie powinny być
większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +
1 cm i -3 cm.

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej
tangensem  kąta.  Maksymalne  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie  powinny  przekraczać   10  cm  przy
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania,  dotyczące równości  powierzchni  dna wykopu oraz pochylenia i
równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i ST .

50



5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia,
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe
odwodnienie.

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym okresie
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać  przekrojom
poprzecznym spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ wód  z  wykopu.  O ile  w  dokumentacji  projektowej  nie
zawarto  innego  wymagania,  spadek  poprzeczny  nie  powinien  być  mniejszy  niż  4% w przypadku  gruntów
spoistych i  nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ
kolejności  i  sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

Źródła  wody,  odsłonięte  przy  wykonywaniu  wykopów,  należy  ująć  w  rowy  i  /lub  dreny.  Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji

określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych i wód gruntowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 ST-S 02.02
oraz ST-S 02.03.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego

Pomiar  taśmą,  szablonem,  łatą  o  długości  3  m  i
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na

2 Pomiar szerokości dna 
rowów

prostych,  w  punktach  głównych  łuku,  co  100  m na
łukach o R  100 m co 50 m na łukach o R  100 m 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

4 Pomiar pochylenia skarp
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5 Pomiar równości 
powierzchni korpusu

6 Pomiar równości skarp
7 Pomiar  spadku  podłużnego

powierzchni korpusu lub dna
rowu

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m
oraz w punktach wątpliwych

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik  zagęszczenia  określać  dla  każdej  ułożonej
warstwy  lecz  nie  rzadziej  niż  w  trzech  punktach  na
1000 m2 warstwy

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm.

6.3.3. Szerokość dna rowów

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie  skarp  nie  może  różnić  się  od  pochylenia  projektowanego  o  więcej  niż  10%  wartości
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

6.3.6. Równość korony korpusu

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.

6.3.7. Równość skarp

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm.

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3
cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  określony  zgodnie  z  BN-77/8931-12  [9]  powinien  być  zgodny  z
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika
zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4].
6.4. Badania geosyntetyków

Przed  zastosowaniem  geosyntetyków  w  robotach  ziemnych,  Wykonawca  powinien  przedstawić
Inżynierowi  świadectwa stwierdzające,  iż zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty
technicznej  i  zachowa swoje właściwości w kontakcie z materiałami, które będzie oddzielać lub wzmacniać
przez okres czasu nie krótszy od podanego w dokumentacji projektowej i ST.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,
zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na
polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych  w  punktach  5  i  6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST-S 02.02 oraz ST-S 02.03.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty  budowlane.  Określenia.  Symbole.  Podział  i  opis
gruntów

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

- Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.
- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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ST-S 02.02 WYKOPY

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji

inwestycji  mającej  na  celu  budowę  zadania  inwestycyjnego  pt.:  Budowa  sieci  kanalizacji
sanitarnej  wraz  z  przepompowniami  i  przykanalikami  w  miejscowości
Sokolniki

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują wszystkie czynności  umożliwiające  i  mające  na celu
wykonanie wykopów związanych z budową, i rozbiórką sieci podziemnych.
W zakres robót wchodzi:

-wykonanie wykopów nieobudowanych,
-wykonanie wykopów obudowanych,

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale   oznaczy je w
terenie  za  pomocą  kołków  osiowych,  kołków  świadków  i  kołków  krawędziowych.  W  przypadku
niedostatecznej  ilości  reperów  stałych,  Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe  (z  rzędnymi
sprawdzonymi  przez  służby  geodezyjne),  a  szkice  sytuacyjne  reperów  i  ich  rzędne  przekazane
Inżynierowi.
Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem:
– przekopów kontrolnych,
– zabezpieczeniem istniejących urządzeń podziemnych,
– przygotowaniem terenu pod wykonanie robót, 
– odwodnieniem wykopów

1. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane są w dokumentacji projektowej.

2. Nazwy i kody robót

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są z „Wspólnym
Słownikiem Zamówień”.

1.6. Określenia podstawowe

- budowla ziemna – budowla  wykonana  gruncie  spełniająca  warunki  stateczności  i
odwodnienia.

- głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu.

- wykop płytki –         wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
- wykop średni – wykop,  którego  głębokość  jest  zawarta  w  granicach

od 1 do 3 m.
- wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
- odkład–  miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów   pozyskanych

w czasie wykonywania wykopów.

a) MATERIAŁ

2.1. Wymagania ogólne

       Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami i dokumentacją
projektową.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
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–Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 2016; z
późniejszymi zmianami)

–Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodności  (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360 z
późniejszymi zmianami)

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

1. . Wymagania szczegółowe

Przy wykonywaniu robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem obudów wykopów oraz
jako elementy odwodnienia.
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały:
1) Szalowanie z gotowych elementów
2)  inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały:
- agregaty pompowe,
- igłofiltry i drenaż do odwadniania

2. . Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być wywiezione
poza  teren  budowy tylko  wówczas,  gdy stanowią nadmiar  objętości  robót  ziemnych za  zezwoleniem
Inżyniera.
Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  będąc  nadmiarem  objętości  robót
ziemnych,  zostały  za  zgodą  Inżyniera  wywiezione  przez  Wykonawcę poza  teren  budowy  z
przeznaczeniem innym niż wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objętych kontraktem,
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł
własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.
Inżynier  może  nakazać  pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa  nieprzydatność
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we własnym zakresie.

3. SPRZĘT

      Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością   korzystania z
niezbędnego sprzętu do następujących robót:
 odspajania wydobywania gruntów,
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów,
 transportu mas ziemnych,
 sprzętu zagęszczającego,
 igłofiltrów do odwadniania wykopów,
 agregatów pompowych,
 innego sprzętu niezbędnego do wykonania odwodnienia wykopu.
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany, używane na budowie powinny mieć ustalone parametry
techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

  Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętość, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność
środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

   Stosowane środki i urządzenia transportowe winny spełniać warunek ustawy o transporcie drogowym.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
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Wykopy  pod roboty  ziemne  wykonać  jako  wykopy otwarte  obudowane.  Metody wykonania  robót  -
wykopu  ,  ręcznie  lub  mechanicznie  powinny  być  dostosowane  do  głębokości  wykopu,  danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-
06050.

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi
podanymi w projekcie.  W tym celu  należy wykonać kontrolny pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  W
trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań
geologicznych.
W  przypadku  wystąpienia  odmiennych  warunków  gruntowych  od  uwidocznionych  w  projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać
prowadzenie  robót,  jeżeli  dalsze ich prowadzenie  może wpłynąć na bezpieczeństwo robót.  Zgodę na
wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian

robót,
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie   odmiennym od

pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  budową,  lub  rozbiórką  istniejących  instalacji  podziemnych
powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę.
Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera
Roboty  ziemne  związane  z  wykonywaniem  wykopów  należy  poprzedzić  wykonaniem  przekopów
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia
usytuowane  w  najbliższym  sąsiedztwie  wykopów  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem.  Sposób
zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie
zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.
Punkty  na  osi  trasy  należy  oznaczyć  za  pomocą  drewnianych  palików,  tzw.  kołków  osiowych  z
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co około 30-
50m.na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu
stronach  wykopu,  tak aby istniała  możliwość odtworzenia  jego osi  podczas  prowadzenia  robót.  Ciąg
reperów roboczych należy nawiązać do reperów państwowych. 
Przed  przystąpieniem do  robót  ziemnych  należy  wykonać  urządzenie  odwadniające,  zabezpieczające
wykopy przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające wodę
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.
Przed przystąpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do
których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów i odprowadzenie wody z wykopów.
Przed  rozpoczęciem  i  w  trakcie  wykonywania  wykopów  należy  wykonywać  pomiary  geodezyjne
związane z:
-niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,
-pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopów

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska
na obszarze  prowadzenia  prac,  a  w szczególności  ochronę  gleby,  zieleni,  naturalnego ukształtowania
terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62
poz.627 z późniejszymi zmianami). 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie 
się gruntu.
5.4.1. Rodzaje wykopów
Dla  potrzeb  budowy  sieci  mogą  być  stosowane  wykopy  ciągłe  –  wąskoprzestrzenne,  o  ścianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowych bez obudowy, jednak do określonego
poziomu.  Wybór  rodzaju  wykopu  i  zabezpieczenia  ścian  jest  zależny  od  warunków  lokacyjnych,

56



głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. Generalną zasadą w nawiązaniu do wymagań bhp
jest, aby przy głębokościach większych niż 1m, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie
wykopy  wąskoprzestrzenne  posiadały  pionowe  ściany  odeskowane  i  rozparte.  Wyjście  (zejście)  po
drabinie do i  z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości  większej  niż 1m od
poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m.
Wykonanie  wykopów  powinno  postępować  w  kierunku  podnoszenia  się  niwelety,  tak  aby  był
umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej
projektem dokładności robót.

5.4.2. Rozkładanie wykopów
Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej
osi,  przygotować  punkty  wysokościowe,  a  kołki  wyznaczające  oś  kanału  zabezpieczyć  świadkami
umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. Rozkładanie należy rozpocząć od wykopów
tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektów specjalnych np. studni dla węzłów z zasuwami
czy studzienek rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy należy rozkładać od strony
połączenia z istniejącą siecią. Rozkładanie wykopu ciągłego wąskoprzestrzennego odbywa się poprzez
ułożenie  bali  lub  wyprasek  stalowych  po  obydwu  stronach  osi  kanału  w  ustalonych  uprzednio
odległościach, stanowiących wyrobisko wykopu.

5.4.3. Szerokość wykopów
Roboty ziemne należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami branżowymi,  stosowanymi
normami oraz przepisami BHP. Szerokość dna wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu
i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu
Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (próbne przekopy czy nie ma w
miejscach  wykopów  przewodów  sieci  wodnej,  kanalizacyjnej,  gazowej,  sieci  cieplnych,  kabli
elektrycznych,  teletechnicznych,  zabezpieczenia  ruchu  i  innych).  
W wypadku ich istnienia należy przedsięwziąć odpowiednie środki ich zabezpieczenia: zaniechać pracy
koparkami,  łomami,  kilofami  itp.,  zwiększyć  nadzór  i  ostrożność  pracy.  
W miejscach  ruchliwych  wykopy  zabezpieczyć  barierami  o  wysokości  1,0  m.  Dla  przejść  wykonać
mostki o szerokości 0,7m z poręczami i oświetlić z niezależnego źródła światła.

 5.4.5. Odspajanie i transport urobku 
Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonane ręcznie  lub mechanicznie,  przy czym odspajanie
ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z zastosowaniem żurawików lub
urządzeń  do mechanicznego  wydobycia  urobku.  Wybór  metod odspajania  jest  zależny od warunków
lokalnych na  które  składają  się  warunki  geologiczne  oraz  będący  w dyspozycji  sprzęt  mechaniczny.
Odległość przerzutu nie powinna być większa niż 2,0 m. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko
z jednej strony wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu aby umożliwić przejście
wzdłuż wykopu.  Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Ziemię należy odspajać w sposób ciągły i w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki składować wzdłuż
wykopu w sposób i w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także nie powodujący
obciążenia i uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopów
Roboty  montażowe  –  układka  sieci  sanitarnych  musi  być  wykonywana  w  wykopach  o  podłożu
odwodnionym. Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz
jak też utrzymanie przewidzianych spadkiem kanałów. 
Zgodnie z wykonanymi badaniami hydrogeologicznymi w rejonie budowanych obiektów nie powinna
wystąpić woda gruntowa. W przypadku nieoczekiwanego pojawienia się wody gruntowej wykopy należy
odwodnić. 
W budowie sieci sanitarnych w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości depresji,
mogą występować dwie metody odwadniania:
 metoda powierzchniowa  
odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopów liniowych,
(ujmowanie wody gruntowej) można stosować przy maksymalnej depresji dla gruntów:
1.piasek średni - do ok. 1,0 m
2.piasek drobny - do ok. 0,70 m
3. piasek pylasty - do ok. 0,50 m

57



Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę głębokości wykopu.
Metoda  ta  nie  wymaga  montażu  skomplikowanych  urządzeń  i  często  wystarczają  ustawione  na
powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe.
Igłofiltry   wyposażyć  w  samozasysające  agregaty  pompowe.  Aby  zapobiec  powstawaniu  zjawiska
kurzawki należy spełnić dwa podstawowe warunki:
pompowanie wody winno być tak prowadzone aby nigdy nie mogło nastąpić upłynnienie gruntu na dnie
wykopu i nie nastąpił przełom gruntu
 Metoda wgłębna   ma zastosowanie w przypadku dużego nawadniania gruntu, dla osiągnięcia większych
głębokości odwodnienia..
W gruntach spoistych przewiduje się odwodnienie polegające na ułożeniu pod strefą kanałową drenażu
poziomego  100  mm  w  obsypce  żwirowej  z  doprowadzeniem  wody  do  studzienek  czerpalnych
zlokalizowanych  obok  trasy  kanału,  skąd  woda  będzie  odpompowywana  do  istniejącej  kanalizacji
miejskiej.  W  gruntach  niespoistych  odwodnienie  prowadzić  za  pomocą  igłofiltrów  51mm
wpłukiwanych w rozstawie co 2,0m. Rozstaw należy dostosować do rzeczywistego napływu wody w
trakcie prowadzonych prac. Oprowadzenie wody do studzienek czerpalnych i odpompowanie wody do
istniejącego  kanału  deszczowego  pompami  przeponowymi.  Ilość  motogodzin  do  szczegółowego
rozliczenia na podstawie rzeczywistego czasu pracy pomp, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki należy spełnić dwa podstawowe warunki:
- pompowanie wody winno być tak prowadzone aby nigdy nie mogło nastąpić upłynnienie gruntu na dnie

wykopu 
- nie nastąpił przełom gruntu.
Zakres  robót  odwadniających  należy  dostosować  do  rzeczywistych  warunków  gruntowo  wodnych  w
trakcie wykonywania robót.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Kontrolę jakości robót należy prowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego rodzaju 
robót .

6.1.1. Kontrola i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w szczególności kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności budowy z projektem:

 wytyczenie osi przewodu,
 szerokość wykopu,
 głębokość wykopu,
 odwadnianie wykopu, 
 zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,
 zabezpieczenie innych przewodów w wykopie
 odchylenie odległości  krawędzi  wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosić więcej niż ±5cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,  
 usytuowanie początku i końca wykopu oraz lokalizacji studni 
 długość ciągu 
 równość dna wykopu 
 spadki dna  
 rodzaj i jakość wykonanego zabezpieczenia ścian wykopów.
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
 sprawdzenie drożności istniejącej kanalizacji do której odprowadzane będą wody z    

projektowanych kanałów,
 badanie wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowaniem
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania 
wykopów.

Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny
rodzimy  grunt  sypki,  ma  naturalna  wilgotność,  nie  został  podebrany,  jest  zgodny  z  określonymi
warunkami w dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku
niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe
badania wg normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera.     
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Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2  Dopuszczalne tolerancje i wymagania
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić

więcej niż  5 cm
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać   3 cm

odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  wykopów  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  
z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej ST dały
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę  płatności  stanowi  cena  wykonania  1  m3 wykopów  w  gruncie,  w  stanie  rodzimym  i  1m
udrożnionej istniejącej kanalizacji.
Cena jednostkowa w szczególności obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 wyznaczenie zarysu wykopu,
 wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia

ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciagnięciem,
 odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład  lub  załadowaniem  na  samochody  

i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych,
 odwodnienie wykopu,
 utrzymanie wykopu,
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez Inżyniera,
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
 udrożnienie istniejącej kanalizacji

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy:
1.PN-86/B-02480           Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
2.PN-68/B –06050          Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
3.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
4.PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5.PN-EN 12063:2001     Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.  
                                        Ścianki szczelne.
6.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.        
                                         Obliczenia statyczne i projektowe. 
7.PN-EN 10248-1:1999 Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niestopowych.  Techniczne  warunki

dostawy.
8.PN-EN 12048-2:1999 Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niestopowych.  Tolerancje  kształtu  i

wymiarów.
9.PN-EN 10249-1:2000 Grodzice  kształtowane  na  zimno  ze  stali  niestopowych.  Techniczne  warunki

dostawy.
10.PN-EN 10249-2:2000 Grodzice  kształtowane  na  zimno  ze  stali  niestopowych.  Tolerancje  kształtu  i

wymiarów.
11.PN-B-11111:199          Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir  i

mieszanka.

10.2. Inne dokumenty:
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- Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.  U.2006.,  Nr156,  poz.1118;  z
późniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie oceny zgodności  (Dz.  U. z 2004 r.,  Nr204, poz.2087, z

późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r, Nr35, poz.251; z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2008., Nr25, poz.150; z późniejszymi

zmianami),
- Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008 Nr199 poz.1227z późniejszymi
zmianami)
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ST-S 02.03 NASYPY
(Podsypka, zasypka, obsypka i zagęszczenie gruntu)

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji

inwestycji  mającej  na  celu  budowę  zadania  inwestycyjnego  pt.:   Budowa  sieci  kanalizacji
sanitarnej  wraz  z  przepompowniami  i  przykanalikami  w  miejscowości
Sokolniki

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Roboty, których  dotyczy specyfikacja  obejmują wszystkie czynności  umożliwiające  i  mające  na celu
wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zagęszczenia gruntu
sieci podziemnych i innych obiektów budowlanych.

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Wykonanie  robot  podstawowych  związane  jest  z  przygotowania  terenu  pod  ułożenie  i  zasypanie
rurociągów.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane są w  dokumentacji projektowej.

1.5. Nazwy i kody robót

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są z „Wspólnym
Słownikiem Zamówień”.

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w  odpowiednich  normach  i
wytycznych.

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁ

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacją projektową.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

– Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 2016; z
późniejszymi zmianami)

– Ustawie z dnia 16.04.2004r o  wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881)
– Ustawie  z  dnia  30.08.2002r  o  systemie  oceny  zgodności   (Dz.  U.  z  2002r  Nr  166,  poz.  1360,  z

poźniejszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegółowe

 Kruszywa do wykonania podsypek
Do wykonania podsypek dla rur pełnych i posadowienia dna studni należy stosować mieszanki żwirowo –
piaskowe i pospółki zgodnie z normą PN-B-11111:1996.
Mieszanki  żwirowo  –  piaskowe  i  pospółki  przeznaczone  do  wykonania  podsypek  powinny  spełniać
następujące wymagania:

– uziarnienie do 16mm,
– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
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– zawartość frakcji pyłowej do 2%,
– zawartość cząstek organicznych do 2%

Podsypkę  dla  rurek  drenarskich  należy  wykonać  z  piasku  grubości  10cm,  która  odpowiadać  będzie
normie PN-B-11113:1996. 
2.2.2 Kruszywa i grunt dla zasypek rur pełnych
Do wykonania zasypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe, pospółki zgodnie z normą PN-
B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.
Mieszanki żwirowo-piaskowe, pospółki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur pełnych
powinny spełniać następujące wymagania:

– uziarnienie do 16mm,
– wskaźnik różnorodności U>3,
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is =1,0 powinien być większy do 5m/d (k>5m/d0
– zawartość części organicznych I<2%
– pęcznienie pod wpływem wody P<5%
– mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania – ubytek masy <10%
– grunt powinien być niewysadzinowy
– grunt powinien umożliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia
– odporność na rozpad<10%.

2.2.3. Wymagania dla kruszywa                                        
Kruszywa do wykonania warstw odcinających powinny spełniać następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością

D15
d85
≤5

gdzie:
 D15 –wymiar sita, przez które przechodzi 15% warstwy odcinającej lub odsączającej
 d85 –wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

b) zagęszczalności, określony zależnością

U=
D60
d10
≥5U=

D60
d10
≥5

gdzie:
 U – wskaźnik różnoziarnistości
 D60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
 d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw 
odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy I i II. Miał 
kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-
11112:1996.

3. SPRZĘT

Roboty  ziemne  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Sprzęt  wykorzystywany  przez  wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać  wymagania
techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT

Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  ciężarowego  dopuszczonymi  do
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywa, grunty i inne materiały należy umieścić równomiernie na
całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub  przesuwaniem.  Wszelkie
zanieczyszczenia  lub  uszkodzenia  dróg  publicznych  i  dojazdów do terenu  budowy wykonawca  będzie
usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Środki  transportu  wykorzystywane  przez  wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów  o ruchu drogowym.
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5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Wykonanie robot powinno być zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 
i BN-88/8932-02.
Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  podsypek,  zasypek,  warstw  filtracyjnych  po  uzyskaniu
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek 
Układanie podsypek powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczęciem wykonania podsypek dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych.
Do wykonania podsypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe i pospółki zgodnie z normą PN-
B-11111:1996.
Mieszanki  żwirowo  –  piaskowe  i  pospółki  przeznaczone  do  wykonania  podsypek  powinny  spełniać
następujące wymagania:
- uziarnienie do 16mm
- zawartość frakcji pyłowej do 2%
- zawartość cząstek organicznych do 2%
 Układkę sieci  czy dno studni  poprzedzają  czynności  związane  z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu  dostosowanego  do  warunków  wymaganych  dla  rur,   rodzaju  sieci,  posadowienia  studni,  dna
studni. Układka sieci sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podłoża z zachowaniem warunków
nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.
Podłoże stanowi w zasadzie  dolną część obsypki strefy ochronnej.  W zależności  od rodzaju gruntu na
poziomie posadowienia mają zastosowanie trzy rodzaje podłoża:
rodzaj A – podłoże naturalne o ile stanowią go grunty suche piaszczyste – piaski grube,  średnie     i

drobne  o  średnicy  zastępczej  ziarna   2>d>0,05mm  nie  zawierające  kamieni.  W  tych
warunkach rury mogą być posadowione bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z
wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne rury.

rodzaj B  – dno wykopu stanowią rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły.  Warunki
obsypki rury wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 20cm.

rodzaj C – dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak torfy i inne, o niezbyt głębokim zaleganiu.
Warunki stabilności obsybki ochronnej rury wymagają usunięcia w/w gruntu i wymienienia
go na zagęszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach gruntowych  suchych i luźnych lub średnio zwartych,
powinien być wykonany z dokładnością +2cm -+5cm w zależności od sposobów głębienia – w stosunku do
projektowanych  rzędnych.  W  przypadku  nastąpienia  tzw.  przekopu  –  nadmiernego  wybrania  gruntu
rodzimego,  przekop  należy  wypełnić  ubitym  piaskiem.  W  przypadku  występowania  wody  gruntowej,
wykop poniżej podłoża musi podlegać odwodnieniu.
Powierzchnia  podłoża  tak  naturalnego  jak  i  sztucznego  wykonana  z  ubitego  zagęszczonego  piasku,
powinna  być  zgodna  z  projektem.  Dla  wszystkich  rodzajów  podłoża  wymagane  jest  podłużne
wyprofilowanie dna w obrębie kąta 900 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury.
Ewentualne  ubytki  w  wysokości  podłoża  należy  wyrównać  wyłącznie  piaskiem,  niedopuszczalne  jest
wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 15cm.
Wzmocnienie  podłoża  na  odcinkach  pod  złączami  rur  powinno  być  wykonane  po  próbie  szczelności
odcinka kanału.
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać:

        - dla przewodów PVC, PE, PE-HD 10cm
        - dla pozostałych 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie powinno
być większe niż 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +-1cm.
Badanie podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
Wskaźnik zagęszczenia podsypki powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową, ale nie mniejszy niż I
s=0.95 według próby normalnej  Proctora. Wilgotność gruntu w czasie  jego zagęszczenia  powinna być
zbliżona do optymalnej.  Jeżeli  wilgotność wynosi  mniej  niż 80% wilgotności  optymalnej  grunt należy
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polewać  wodą,  natomiast  gdy  przekracza  120%  grunt  należy  przesuszyć  naturalnie  lub  sztucznie.
Wilgotność należy określić laboratoryjnie zgodnie z normą PN-88-B-04481.
Robót nie należy prowadzić jeżeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach

5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i
obiektów  na  przewodzie  oraz  izolacji  wodoszczelnej.  Grubość  warstwy  ochronnej  zasypu  strefy
niebezpiecznej  ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 30cm dla rur PVC,PE,PE-HD i
50cm dla rur żeliwnych.
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:
etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach,
etap  II  –   po  próbie  szczelności  złącz  rur  kanałowych,  wykonanie  warstwy  ochronnej  w   miejscach

połączeń
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, w przypadku rur pełnych, natomiast dla rur drenarskich i

perforowanych warstwami filtracyjnymi.
Materiałem zasypu rur pełnych w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Do wykonania zasypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe, pospółki zgodnie z normą PN-B-
11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.
Mieszanki  żwirowo-piaskowe,  pospółki  i  inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur pełnych
powinny spełniać następujące wymagania:

– uziarnienie do 16mm,
– wskaźnik różnorodności U>3,
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is =1,0 powinien być większy do 5m/d (k>5m/d0
– zawartość części organicznych I<2%
– pęcznienie pod wpływem wody P<5%
– mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania – ubytek masy <10%
– grunt powinien być niewysadzinowy
– grunt powinien umożliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia
– odporność na rozpad<10%.
  Wskaźnik zagęszczenia kruszywa lub gruntu zasypki  powinien być zgodny z Dokumentacją   
  Projektową, ale nie mniejszy niż I s=0.98, a pod drogami 1,0  według próby normalnej   
  Proctora.

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliżona do optymalnej. Jeżeli wilgotność
wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, natomiast  gdy przekracza
120% grunt należy przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność należy określić laboratoryjnie zgodnie
z normą PN-88-B-04481.
Robót nie należy prowadzić jeżeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach

5.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych]
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynoszą:
± 3 cm -  dla wymiarów podsypki w planie
± 2 cm -  dla ostatecznej rzędnej wierzchu podsypki
± 10 cm- dla wymiarów zasypek w planie
± 2 cm – dla ostatecznej rzędnej wierzchu zasypki

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót powinien być wykonany zgodnie z normami wyszczególnionymi w
punkcie 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
-   sprawdzenie materiałów użytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych
– kontrole grubości i równomierności ułożonych warstw kruszywa
– kontrolę sposobu i jakości zagęszczenia,
– odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony winien być w trzech miejscach na długości    100m,

  - badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu   do 
powierzchni terenu

  - badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać poprzez pomiar jego wysokości nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolować ubicie ziemi. Pomiar 
należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m.
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Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych.

8.  ODBIÓR ROBÓT
    Roboty ziemne związane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje się  za wykonane

zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszą ST
dały wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności  stanowi  cena  wykonania  1  m3  warstw podsypki,  zasypki  i  warstwy filtracyjnej  po
zagęszczeniu.
Cena jednostkowa obejmuje:

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– dostarczenie materiałów z przywiezieniem,
– uformowanie i zagęszczenie podsypki z wyrównaniem powierzchni,
– uformowanie i zagęszczenie zasypki z ukształtowaniem i wyrównaniem,
– przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych ST lub zleconych przez Inżyniera,
– oczyszczenia i uporządkowania terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy:

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
 PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
 BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
 PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do

wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporowych.
 PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do

wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.
 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i

mieszanka.
 BN-71/B-8932-01 Zagęszczenie zasypki.
 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do  nawierzchni    drogowych
 PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
 PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
 BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.

10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2006r., Nr156, poz.1118;

z późniejszymi zmianami),
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r., Nr204, poz.2087,

z późniejszymi zmianami),
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ST-S 03 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociągów.

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji

inwestycji  mającej  na  celu  budowę  zadania  inwestycyjnego  pt.:   Budowa  sieci  kanalizacji
sanitarnej  wraz  z  przepompowniami  i  przykanalikami  w  miejscowości
Sokolniki

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z realizacją zadania wskazanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków jakimi
są wody opadowe i roztopowe ze szczelnych powierzchni zanieczyszczonych.

1.4.1.2. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
sanitarnych.

1.4.1.3 Sieć wodociągowa - układ przewodów wodociągowych  znajdujących się poza budynkami odbiorców, 
zaopatrujące w wodę ludność lub zakłady produkcyjne.

1.4.2. Kanały i rurociągi.

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

1.4.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych.

1.4.2.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych

1.4.2.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.5. Przyłącze kanalizacyjne– odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w 
nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w 
przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m.

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.
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1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3.  Studzienka  połączeniowa  -  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co  najmniej  dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.4.  Studzienka  kaskadowa  (spadowa)  -  studzienka  kanalizacyjna  mająca  dodatkowy przewód  pionowy
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego
do niżej położonego kanału odpływowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego,
spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.

1.4.3.6.  Komora  kanalizacyjna  -  komora  rewizyjna  na  kanale  przełazowym  przeznaczona  do  kontroli  i
prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie
nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego.

1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.

1.4.3.10.  Przejście  syfonowe  -  jeden  lub  więcej  zamkniętych  przewodów kanalizacyjnych  z  rur  żeliwnych,
stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą
na trasie kanału.

1.4.3.11.  Przepompownia  ścieków  -  obiekt  budowlany  wyposażony  w  zespoły  pompowe,  instalacje  i
pomocnicze  urządzenia  techniczne,  przeznaczone  do  przepompowywania  ścieków  z  poziomu  niższego  na
wyższy.

1.4.3.12.  Przewód  wodociągowy  –  rurociąg  wraz  z  urządzeniami  przeznaczony  do  dostarczenia  wody
odbiorcom.

1.4.4. Elementy studzienek i komór

1.4.4.1.  Komora  robocza  -  zasadnicza  część  studzienki  lub  komory  przeznaczona  do  czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia
obsługi do komory roboczej.

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

1.4.4.6.  Spocznik  -  element  dna  studzienki  lub  komory  kanalizacyjnej  pomiędzy  kinetą  a  ścianą  komory
roboczej.

1.4.5. Pozostałe  określenia  podstawowe są zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami i  z
definicjami podanymi w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w D-M .00.00

2.1. Materiały do budowy.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej

2.4. Piasek – wymagania jak w PN-B-11113:1996
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2.5. Izolacja

Do  izolacji   zewnętrznych ścian studzienek betonowych, komór wylewanych i murowanych stosować o ile w
dokumentacji projektowej nie określono inaczej: bitizol R+P, R+2P, lepik asfaltowy stosowany na gorąco wg
PN-C-96177, kompozyt na bazie żywicy epoksydowej,  materiał powłokotwórczy na bazie epoksydu i oleju
smołowego.

2.6. Beton  wg PN-EN 206

2.6.1. Cement

Do betonu należy zastosować cement kl. 32,5, 42,5 lub 52,5 wg PN-EN 197-1.

2.6.2. Kruszywo
Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-EN 12620:2004 „Kruszywa do betonu”.

2.6.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1.

2.7. Rury ochronne

Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i odpornych na
działanie czynników agresywnych. Powierzchnie ścianek powinny być od wewnątrz i z zewnątrz odpowiednio
zaizolowane z uwzględnieniem oddziaływania na materiał rury przewodowej.

2.7.1. Materiał rury ochronnej

Należy stosować, zgodnie z dokumentacją projektową:

rury z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201,
rury  stalowe,  bez  szwu  walcowane  na  gorąco  ogólnego  zastosowania  wg  PN-80/H-74219  zabezpieczone
izolacją zewnętrzną i wewnętrzną,
Zakończenie  rury  ochronnej  w  zależności   od  kategorii  drogi  należy   wykonać  za  pomocą  studzienek  lub
specjalnych uszczelnień. 

2.7.2. Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować:

łańcuchy uszczelniające z  elastomeru i śrub ze stali nierdzewnej, kołnierze uszczelniające z elastomeru,
odpowiednie  do  materiału  rur  masy  uszczelniające,  manszety  elastomerowe  typu  N  lub  U  z   opaskami
zaciskowymi ze stali nierdzewnej.

2.7.3. Centryczne ułożenie  rur

Centryczne  ułożenie  rury  przewodowej  w  ochronnej  zapewnić  poprzez  stosowanie  odpowiednich  płóz
dystansowych z   tworzywa   sztucznego umieszczanych   na   rurze przewodowej w odległości co 1,5m  i  0,15
m od końców rury ochronnej.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” .

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:  żurawi budowlanych samochodowych, koparek podsiębiernych, spycharek kołowych
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lub gąsienicowych, sprzętu do zagęszczania gruntu, wciągarek mechanicznych, beczkowozów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne   wymagania   dotyczące   transportu   podano   w   D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”

4.2. Transport rur kanałowych

Załadunek i rozładunek rur w paletach należy wykonywać przy użyciu wózków widłowych o gładkich
widłach. Palety powinny być nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie stwarzały zagrożenia
dla pracowników.
Rury ładowane pojedynczo muszą być przenoszone przy użyciu miękkich zawiesi - typu pasy poliestrowe o
odpowiedniej wytrzymałości. Pręty, haki, łańcuchy metalowe mogą doprowadzić do uszkodzenia w przypadku
nieodpowiedniego obchodzenia się z rurą.
Do celów transportowych powinny być stosowane ciężarówki o płaskiej platformie lub specjalne pojazdy do
transportu  rur.  Na  platformie  nie  powinny  znajdować  się  żadne  gwoździe  bądź  inne  wystające  elementy.
Wszelkie  burty  boczne  powinny być  płaskie  i  pozbawione  ostrych  krawędzi.  Rury  o  największej  średnicy
powinny  być  ułożone  na  spodzie  stosu  transportowego  bezpośrednio  na  platformie  ciężarówki.  Układane
pojedynczo rury powinny być przekładane listwami drewnianymi tak, aby można było przeciągnąć pomiędzy
nimi zawiesia do ich rozładunku. W przypadku załadunku rur kielichowych, należy tak ułożyć stos rur, aby nie
następował  bezpośredni  kontakt  między  kielichami  poszczególnych  rur.  Rury  należy  mocno  związać,  aby
uniknąć  przesuwania  podczas  transportu.  Rury  nie  powinny być  przewieszone  poza  platformę  pojazdu  na
długość  nie  większą  niż  pięciokrotność  ich  nominalnej  średnicy  i  nie  więcej  niż  2m  (mniejsza  wartość
miarodajna).
Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w sposób niekontrolowany. Rury powinny być przenoszone na
skład.  Zrzucanie  rur  może  powodować  ich  mechaniczne  uszkodzenia.  Wytrzymałość  na  uderzenia  rur
tworzywowych maleje wraz  ze  spadkiem temperatury  otoczenia,  co wiąże się  z  koniecznością  zachowania
szczególnej ostrożności podczas rozładunku w niskich temperaturach.

Do rozładunku ręcznego można wykorzystać  zawiesia  poliestrowe.  Rury rozładowywane ręcznie  nie mogą
swoim ciężarem powodować zagrożenia dla pracowników. W przypadku rur ciężkich do rozładunku należy
stosować dźwig i odpowiednie zawiesia. Podczas rozładunku nie wolno dopuścić, aby ktokolwiek znajdował się
pod rurą lub na drodze jej przenoszenia.

4.3. Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania  lub prostopadle do pozycji
wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie  spowodują
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki  i obniżenia temperatury
przekraczającej granic określonych w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

69



Przewóz cementu powinien odbywać   się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach
zabezpieczających  go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,  uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” .

5.2.Zakres wykonywania robót

5.2.1.Składowanie materiałów.

Miejsca  pozyskania  elementów  kanalizacji  sanitarnej  przewidzianych  do  realizacji  zadania  muszą  uzyskać
akceptację Inżyniera.

Skład rur powinien być dostępny dla pracowników np. kontroli jakości. Skład powinien być również dostępny
dla celów łatwego dalszego transportu. Rur tworzywowych nie składować w pobliżu ognia, źródeł ciepła lub
niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.
Rury powinny być składowane w taki sposób jak podczas transportu   z przekładkami drewnianymi. Przekładki
drewniane  powinny  być  płaskie  i  odpowiednio  szerokie,  aby  nie  powodowały  deformacji  rury.  Rury  o
największych średnicach należy składować najniżej.
W  przypadku  rur  kielichowych,   kielichy  należy  układać  tak,  aby  nie  ulegały  deformacji  (ułożenie  na
przemian).
Rury  nie  powinny  być  składowane  bezpośrednio  na  podłożu.  W  tym  celu  należy  zastosować  podkładki
analogicznie  jak te  stosowane pomiędzy rurami.  Odstępy  pomiędzy podkładkami nie powinny przekraczać
2,5m. Podłoże składu powinno być płaskie i pozbawione ostrych przedmiotów. Wysokość składowanych rur nie
powinna przekraczać 3-4m.

Kręgi należy składować w pozycji wbudowania, wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m i nacisk
przekazywany na grunt poniżej 0,5 MPA.

Włazy i stopnie - odbywać się może na przestrzeni otwartej z dala od substancji korodujących. Wpusty żeliwne
mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach do wysokości maksimum 1,5 m.

Cegła klinkierowa kanalizacyjna może być składowana na wolnym powietrzu w stosach.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wykonania kanalizacji deszczowej.

Projektowana trasa przebiegu powinna być trwale i widocznie oznakowana w terenie za pomocą kołków
osiowych. Należy ustalić stałe repery.

5.2.3.  Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. W
miejscach,  gdzie  może  zachodzić  niebezpieczeństwo  wypadków,  budowę  należy  prowizorycznie
ogrodzić od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczyć światłami).

5.2.4.  Wykonanie wykopów pod elementy kanalizacji
Wykop  należy  rozpocząć  od  najniższego  punktu  budowanego  kanału  i  prowadzić  w  kierunku
przeciwnym do spadku kanału. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem, przy czym
dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o
2 5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na
poziomie  o  20 cm wyższym od projektowanego.  Wykop należy wykonać o ścianach pionowych,
odpowiednio wzmocnionych  za pomocą  obudowy drewnianej lub   szalunków   systemowych.
Napotkanie w obrębie wewnętrznym wykopu przewody i kable należy zabezpieczyć według wymagań
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użytkowników tych urządzeń.

5.2.5.  Wykonanie kanałów.

W trakcie robót montażowych należy  stosować zapisy norm przytoczonych w p. 10.
Do  robót  montażowych  przystąpić  po  starannym  ręcznym  przygotowaniu  podłoża,  wykonaniu  zgodnie  z
zaprojektowanym   spadkiem podsypek piaszczystych i ław betonowych      na      odcinkach      kanałów
przewidzianych  do  obetonowania . Do montażu należy stosować tylko rury i kształtki pozbawione wad.
W   miejscu   złączy   kielichowych   wybrać   piasek   na   głębokość   około   5,0   cm, w celu dokonania
połączenia.
Należy zwrócić uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha rury, sprawdzając czystość
wgłębienia i ścisłość przylegania uszczelki.
Przed montażem  rur kielichowych bosy koniec rury posmarować środkiem poślizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejów i smarów jest niedopuszczalne.
Należy  przestrzegać  określonej  przez  producenta  głębokości  wcisku  bosego  końca  w kielich  i  technologii
łączenia rur.
Skracanie rur wymaga cięcia w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury i fazowania przyciętego końca.

Przewody  PE   należy   montować  w   umocnionym  i   odwodnionym  wykopie, o zaprojektowanym spadku, na
podsypce o grubości 0,10 m wykonanej z piasku. Łączenie rur i kształtek  o średnicach ≥ D 90mm wykonywać
metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego,średnic ≤
90 metodą zgrzewania elektrooporowego.
Zgrzewane doczołowo  mogą być tylko materiały tego samego rodzaju, o tej samej klasie ciśnienia i tej samej
grubości ścianek. 
Strefę zgrzewania należy chronić przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych  takich jak mgła,
deszcz,  wiatr.  Nie  prowadzić  zgrzewania  w  temperaturze  poniżej  0  stC.  Proces  zgrzewania  prowadzić

ściśle według instrukcji producenta rur i urządzeń zgrzewających przestrzegając czasu nagrzania,
czasu przestawienia, siły docisku i czasu chłodzenia. Chłodzenie musi następować w warunkach otoczenia. Nie
wolno przyspieszać tego procesu np. wentylatorem lub wodą.
Połączenia rur PE z istniejącymi przewodami stalowymi, żeliwnymi   i  PVC należy wykonywać za pomocą
specjalnych złączek zaciskowych lub złączek kołnierzowych.

Zmianę  kierunku  sieci  wykonać  za  pomocą  łuków  i  kolan  lub wykorzystując giętkość rur. Nie dopuszcza
się do stosowania kształtek segmentowych. Należy przestrzegać promieni ugięcia zalecanych przez producenta
dla aktualnej w czasie montażu temperatury otoczenia . Promienie gięcia powinny być nie mniejsze niż:
- 20 x średnica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia ≥ +20 °C,
- 35 x średnica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia 10-20°C,

- 50 x średnica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze 0 - 10) °C.

5.2.6.  Wykonanie przykanalików

Włączenie przykanalików i przyłączy do kanałów wykonać za pośrednictwem studzienki połączeniowej lub
za pomocą kształtek systemowych producenta rur. 

Montaż  przykanalików i przyłączy wg zasad jak w p. 5.2.5

5.2.7.  Montaż  studzienek betonowych.

Montaż prowadzić wg poniższych ogólnych zasad:

– element  denny  studzienki  posadowić  w  odwodnionym  wykopie  na  podłożu   ze  żwiru
stabilizowanego  cementem  zmieszanym  w  proporcjach  100  kg  cementu  na  1  m3  żwiru,  oraz
wypoziomować,

– naciągnąć  uszczelkę  na  zamek  górny  elementu,  uszczelkę  oraz  zamek  dolny  następnego  kręgu
posmarować specjalnym środkiem poślizgowym,

– na zewnętrzną krawędź zamka górnego elementu dolnego przed zamontowaniem następnego kręgu
nałożyć warstwę zaprawy z dodatkiem polimeru,
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– po zamontowaniu kręgu górnego należy  wyspoinować zaprawą połączenie  kręgów od wewnątrz
studni,  warstwa  zaprawy  powoduje  równomierne  przenoszenie  naprężeń   i  zabezpiecza  przed
ewentualnym wystąpieniem spękań ścian,  które  mogą pojawiać  się  w wyniku nierównomiernego
osiadania elementów studni,

– po wykonaniu wyżej wymienionych czynności można montować następnie elementy nadbudowy,
–  do montażu  dennic, kręgów oraz zwężek  należy stosować zawiesia linowe, dzięki którym możliwy

jest transport poziomy oraz prawidłowe łączenie poszczególnych elementów,
– zewnętrzne ściany  kręgów i elementu dennego  zabezpieczyć  izolacją bitumiczną przed montażem

w wykopie,
–  właz studzienek w terenach zielonych i gruntach rolniczych wyprowadzić min. 10 cm ponad rzędną
terenu.

W przypadku studni betonowych nie dopuszcza się stosowania pierścieni odciążających.

5.2.8.  Wykonanie studzienek z tworzyw sztucznych.

Montaż  studzienek wykonać wg poniższych  zasad:

– wykop  pod  studzienki  powinien  być  około  30  cm  głębszy  niż  planowana  rzędna  dna  kanału
studzienki i minimum 100 cm szerszy niż średnica zewnętrzna studzienki,

– podczas  wykonywania  wykopu  należy  zwrócić  uwagę  by  nadmiernie  nie  rozluźnić  gruntu  pod
studnią,

– wykop należy oczyścić z kamieni, korzeni i innych twardych elementów.
– na  dnie  wykopu  należy  zastosować  15  centymetrową  podsypkę  piaskową,  wyrównaną,

wypoziomowaną i zagęszczoną do 95% w/g skali Proctora,
– studnię należy ustawić na dnie wykopu i sprawdzić jej wypoziomowanie,
– ostateczną  regulację  wysokości  studzienki  dokonać  należy  poprzez  docięcie  komina  włazowego

studzienki i dostosowanie do rzeczywistej rzędnej nawierzchni terenu.
– właz    z  żeliwa    sferoidalnego   zgodnie  z  PN-EN124,  postawić  bezpośrednio  na  betonowym

pierścieniu odciążającym o grubości 15 cm.
– dolna  powierzchnia  pierścienia  odciążającego  musi  znajdować  się,  co  najmniej  5  cm  powyżej

najwyższego elementu kopuły stożka, a krawędź komina studni musi znajdować się minimum 5 cm
powyżej dolnej krawędzi płyty odciągającej i minimum 5 cm poniżej dolnej krawędzi stopy włazu
żeliwnego,

–  jako  obsypkę  wokół  studzienki  bezpośrednio  pod  pierścieniem  odciążającym  stosować  piasek
stabilizowany cementem lub chudy beton, obsypka ta powinna być zagęszczona do 95% w/g skali
Proctora i tak uformowana by tworzyła stożek o podstawie szerszej o 50 cm od średnicy zewnętrznej
trzonu studzienki,

– przestrzeń pomiędzy studnią a pierścieniem odciążającym należy uszczelnić.

Studzienki  w  zależności    od  materiału  montować  zgodnie  z  powyższymi zasadami i  zaopatrzyć w
odpowiedni właz z  żeliwa  sferoidalnego. Regulację  wysokości  osadzenia włazu można  wykonać  za
pomocą pierścieni dystansowych lub poprzez wykonanie podmurówki z cegły.

5.2.9. Wykonanie izolacji

Elementy betonowe kanalizacji w  razie potrzeby zabezpieczyć się z zewnątrz izolacją bitumiczną.

Studzienki,  o  ile  w  dokumentacji  projektowej  nie  określono  inaczej,   zabezpieczyć  przez  zagruntowanie
bitizolem R oraz trzykrotnie posmarowanie lepikiem asfaltowym na gorąco wg PN-C-96177.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania
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6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające
wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,  certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności,  ew. badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.), Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia
Inżynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z
częstotliwością określoną w niniejszych ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna
obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych  ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża  z  kruszywa

mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  założenia  przewodów  i  studzienek,

-badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  przewodów,

-sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, -sprawdzenie zabezpieczenia

przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odległości  krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić
więcej niż 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
-odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 
-odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm,
-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm,
-odchylenie  spadku  ułożonego  kolektora  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno  przekraczać  -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i  +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym
spadku),
-wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być
zgodny z pkt 5.2.10,
-rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podane są w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”
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8.1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,

- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania  ogólnego postępu  robót.  Długość odcinka  robót  ziemnych poddana  odbiorowi  nie  powinna być
mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje w szczególności:

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podłoża i fundamentu,

- włączenia do istniejących sieci, przełączenia istniejących kanałów do nowoprojektowanych sieci oraz 
likwidację istniejących wylotów przewidzianych do demontażu,

- wykonanie wylotu kolektora,

- wykonanie komory pomiarowej,

- montaż wszelkiej armatury,

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,
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- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- przeprowadzenie inspekcji TV wykonanych kanałów na odcinkach uzgodnionych z inwestorem,  pomiarów i 
badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy, wytyczne i instrukcje branżowe:
- PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 Budowa i badanie przewodów

kanalizacyjnych,
- PN-EN 476:200 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach  kanalizacji

grawitacyjnej.
- PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje, 
- PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,
- PN-EN 752-3 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,
- PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne  i

oddziaływania na środowisko,
- PN-EN 752-5 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,
- PN-EN 752-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie, 
- PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne  bezciśnieniowe systemy

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania  i  kanalizacji.
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.
- PN-EN  13476-1:2007  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  bezciśnieniowej

podziemnej  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  --  Systemy  przewodów  rurowych  o  ściankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC- U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) -- Część 1: Ogólne wymagania i właściwości użytkowe

- PN-EN 1916 Rury i kształtki z betonu niezbrojnego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i
żelbetowe

- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego ,  z betonu
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

- PN-EN  124:2000  Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu
kołowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu,  znakowanie, sterowanie jakością.

- PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.  Ścianki szczelne,
- PN-EN 13508-1 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Wymagania ogólne,
- PN-EN 13508-2 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych.  System kodowania  inspekcji

wizualnej,
- PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej  i kanalizacyjnej
- PN-EN  1115:2002   Systemy  przewodów   rurowych   z    tworzyw   sztucznych   do  kanalizacji

ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy
poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP)

- PN-EN  13244:2004  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  ciśnieniowych
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad
ziemią -- Polietylen (PE)

- PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna).
Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie
jakością.

- PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Część 2: Dobór
wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja.

- PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia

- PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów.

- PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Zasady budowy i
badania. Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do  ograniczonego zakresu
zastosowania.

- PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
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badania. Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami.
- PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
- PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu

powszechnego użytku
- PN-B-06250:1988 Beton zwykły
- PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
- PN-B-01070    Sieć   kanalizacyjna   zewnętrzna.   Obiekty   i   elementy   wyposażenia.

Terminologia.
- PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- BN-83/8971-06 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
- BN-86/8971-08 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Kręgi  betonowe i  żelbetowe.  PN-H-74086

Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
- PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
- PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna.
- PN-H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
- KB.4-3.3.1.10(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg 1983 r.
- PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
- KB.1.-22.26.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm.
- Warunki techniczne i odbioru rurociągów z tworzyw wydane w 1994r przez Polską

Korporację techniki Sanitarnej, grzewczej, Gazowej i Kliamtyzacji.
- Płóciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,

zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,  zeszyt 9, COBRTI Instal
2003,
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	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot STWiORB
	1.2. Zakres stosowania STWiORB
	1.3. Zakres robót objętych STWiORB
	1.4. Określenia podstawowe
	1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
	1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty 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 urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
	1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
	1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.
	1.4.6. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
	1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
	1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
	1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
	1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
	1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
	1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
	1.4.13. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Inżyniera.
	1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
	1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Inżyniera.
	1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
	1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
	1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
	1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
	1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
	1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
	1.4.22. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
	1.4.23. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
	1.4.24. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
	1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
	1.4.26. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
	1.4.27. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
	1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
	1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
	1.4.30. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
	1.4.31. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
	1.4.32. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
	1.4.33. Wady - wszystkie przypadki przekroczenia wartości dopuszczalnych po uwzględnieniu określonych tolerancji.
	1.4.34. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
	1.4.35. Usterki - wszystkie przypadki występujące na budowie nie określone wymaganiami w poszczególnych STWiORB w. pkt. 6 , a spowodowane np. wrunkami atmosferycznymi przez fak brkuu odpowiednich zabezpieczeń ze strony Wykonacy , uszkodzenia mechaniczne spowodowane działaniem Wykonawcy itp.
	1.4.36. Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej (bezpośrednio lub na wysięgniku) na wysokości nie większej niż 14 m.
	1.4.37. Oprawa oświetleniowa – urządzenia służące do rozdziału, filtracji i przekształcenia strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierająca wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
	1.4.38. Latarnia oświetleniowa –kompletne zainstalowane gotowe do eksploatacji urządzenie obejmujące fundament,słup z wysięgnikiem i tabliczką bezpiecznikową ,oprawę ze źródłem.
	1.4.39. Kabel – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
	1.4.40. Kable telekomunikacyjne miedziane - (telekomunikacyjne, XzTKMxpw) z torami w postaci drutów miedzianych o średnicy od 04mm do 0,8 mm, wzdłuż których jako nośniki informacji przesyłane są impulsy elektryczne.
	1.4.41. Długość trasowa - odległość mierzona między dwoma punktami po trasie kabla.
	1.4.42. Długość fabrykacyjna - długość odcinka kabla w momencie zakupu.
	1.4.43. Zapas kabla - dodatek długości kabla uzyskany przez ułożenie kabla w kształcie pętli lub zwojów.
	1.4.44. Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linię istniejącą bez obejścia równoległego (rokadowego).
	1.4.45. Domiar wzdłużny - długość trasowa kabla mierzona od punktu przyjętego umownie za 0.
	1.4.46. Domiar poprzeczny - odległość trasy kabla od stałego, łatwo identyfikowanego punktu mierzona wzdłuż linii możliwej do odtworzenia łatwym sposobem (np. wzdłuż ściany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do ściany, krawędzi jezdni itp.).
	1.4.47. Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiązka rur o jednakowej długości ułożonych warstwami (w szczególnym przypadku wiązkę może stanowić jedna rura) dla umożliwienia przeciągania nowych kabli bez kopania (na długości obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spełnia rolę zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepięciami.
	1.4.48. Złącze kablowe – miejsce połączenia 2 odcinków kabla.
	1.4.49. Osłona złączowa – szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca przenikaniu wilgoci do złącza kablowego szczelnie połączona z powłoką kabla.
	1.4.50. Głowica kablowa – urządzenie do szczelnego zakończenia kabla. Podstawowymi częściami głowicy są a) łączówka (kilka łączówek), która umożliwia łączenie przewodów transmisyjnych w kablu z podobnymi na zewnątrz i b) kadłub (pudło).
	1.4.51. Powłoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca przenikaniu wilgoci do ośrodka kabla.
	1.4.52. Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy.
	1.4.53. Szafka pomiarowa– urządzenie rozdzielczo z polem zasilającym i pomiarowym bezpośrednio zasilające szafkę oświetleniową.
	1.4.54. Szafka oświetleniowa – urządzenie rozdzielczo-sterownicze z polami zasilającym i odpływowymi bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe.
	1.4.55. Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
	1.4.56. Trasa kablowa-pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
	1.4.57. Osprzęt linii kablowej -zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli.
	1.4.58. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
	1.4.59. Przykrycie -osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem z góry.
	1.4.60. Przepust kablowy- konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
	1.4.61. Skrzyżowanie -takie miejsca na trasie linii kablowej, w których jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
	1.4.62. Zbliżenie- takie miejsca na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.
	1.4.63. Napięcie znamionowe linii – napięcie między przewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.
	1.4.64. Średnie natężenie oświetlenia na jezdni - stosunek strumienia światła padającego na powierzchnię jezdni do jej pola.
	1.4.65. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
	1.4.66. Kostka betonowa-kostka Polbruk.
	1.4.67. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , podaje się kody: działów , grup, klas i kategorie robót w zależności od zakresu robót budowlanych.
	1.4.67.1. Kod numeryczny składa się z 8cyfr, podzielonych w następujący sposób:


	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
	1.5.2. Dokumentacja Projektowa
	1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawcę.
	1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę
	1.5.2.3. Rysunki przyjęte przez Inżyniera
	1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

	1.5.3. Nadzór autorski
	1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB

	Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazaną Dokumentację Projektową oraz zgłosić wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentów. Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem Robót. Działania takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót.
	1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy
	1.5.6. Zgodność z wymaganiami zezwoleń
	1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa
	1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia
	1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót
	1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	1.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
	1.5.16. Nadzór przyrodniczy


	2. MATERIAŁY
	1.6. Informacja ogólna
	1.7. Źródła uzyskania materiałów
	1.8. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
	1.9. Inspekcja wytwórni materiałów
	1.10. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
	1.11. Przechowywanie i składowanie materiałów
	1.12. Wariantowe stosowanie materiałów / wyrobów
	1.13. Materiały z rozbiórek i odpadowe
	1.13.1. Elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy (o ile nie regulują tej kwestii odrębne umowy i uzgodnienia) i powinny być usunięte z terenu budowy i wykorzystane w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robot, za wyjątkiem materiałów nadających się do ponownego wbudowania (np. kostka brukowa betonowa, płyty betonowe chodnikowe, słupki znaków drogowych, tarcze znaków drogowych, tablice znaków drogowych, destrukt itp.), które pozostają własnością Zamawiającego. O przydatności materiałów z rozbiórek do ponownego wbudowania decyduje Inżynier w porozumieniu z Kierownikiem Projektu. Jeśli tą decyzją w/w materiały zostaną uznane za nie nadające się do wbudowania to stają się one własnością Wykonawcy. Wszelkie materiały, które będą własnością Zamawiającego należy odwieźć na składowisko materiałowe Zamawiającego wskazane przez Inżyniera, a koszt transportu należy ująć w cenie kontraktowej. Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) materiałów z rozbiórek nie nadających się do ponownego wbudowania ,Wykonawca powinien zawrzeć w cenie kontraktowej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Materiały z rozbiórki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy (przy przestrzeganiu zapisów ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 ze zmianami).w miejsce pozyskane na własny koszt. Przed przystąpieniem do wywozu tych materiałów (na min. 30dni ) , Wykonawca poinformuje Inżyniera (na piśmie) o :
	- miejscu składowania materiałów
	-posiadanych dokumentach - pozwoleniach na składowanie i utylizację rodzaju materiałów

	1.14. Materiały zawierające azbest
	1.15. Stosowanie wyrobów budowlanych

	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	1.16. Ogólne zasady wykonywania robót
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