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ST 01  -   Wymagania ogólne 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót:  
Rozbudowy wodociągu grupowego "Prószków" Etap I -sieć wodociągowa Dziekaństwo - Mechnice. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać  
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionych Specyfikacjami 
Technicznymi : 

1 ST 01 ROBOTY TECHNOLOGICZNE 

2 ST 02 ROBOTY DROGOWE 
          
Zakres rzeczowy  inwestycji  przedstawia się następująco: 
- sieć wodociągowa  Ø250 PE100RC PN10  SDR17  o dł. całkowitej 5 664,0 mb 
- rury osłonowe Ø400 PE100RC PN10 SDR17 50+41+4*14 = 147,0 mb  
 (PKP, rz.Prószkówka, przepusty bet. Dn800 i gazociąg wysokoprężny Dn200) 
- studzienka wodomierzowa Ø1200 bet. z przepływomierzem Dn100 i monitoringiem - 1 kpl. 
- zasuwy kołnierzowe Dn250 z obudową  i oznakowaniem - 13 kpl.  
- odwodnienia - hydranty podziemne Dn80 z zasuwą Dn80 obudową i oznakowaniem - 4 kpl. 
- studzienka powietrzna Dn80 obudową i oznakowaniem - 4 kpl. 
- włączenia do istniejącej sieci    - węzeł W1 - trójnik 300/250 , zasuwą Dn 300  
     - węzeł W2  - trójnik  kołnierzowy z 3 zasuwami Dn250 1 kpl. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania ł Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu 
 z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku  
z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora  Nadzoru. 
1.5.1. Dokumentacja Projektowa 
1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 
2) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy  
3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Umownej. 
Rysunki do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje następujące Rysunki oraz uzyska akceptację Inspektora  Nadzoru 
oraz innych odnośnych władz: 

• Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty – 2 zestawy (1 oryginał możliwy do skopiowania + 1 kopie) 
Wykonawca we własnym zakresie przedłoży następujące propozycje Rysunków oraz uzyska akceptację 
Inspektora  Nadzoru oraz innych odnośnych władz: 

• Projekt organizacji ruchu na czas budowy 

• Projekty organizacji robót 

•  Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia należącego do 
odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robót 

Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań 
wykonawcy w ramach Umowy. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w 4-rech 
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
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1.5.2. Zabezpieczenie Placu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza placem 
budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót,  
a w szczególności:  
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  z budową  
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  
(b) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony  
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu  
i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  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. 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 Inspektora Nadzoru.  
(c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  
(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
 i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną  
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Plac 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 Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2)  Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
2.1) zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub  substancjami toksycznymi,  
2.2) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
2.3) możliwością powstania pożaru. 

1.5.4. 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. 
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
 (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.6. 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.  
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Placu Budowy i powiadomić Inspektora  Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót, o fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  Nadzoru 
 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.  
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej,     a nadzór 
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, 
to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z 
postanowieniami Umowy. 
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
 i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektora  
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę wszelkich 
Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora  Nadzoru. 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy . 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa   i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
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 Umownej. 
1.5.9. 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 przez Inspektora  Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora  Nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne   i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora  Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.11. Zezwolenia 
Zezwolenia Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Wykonawca winien przedłożyć 
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie  
z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 
wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach  
i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 
kontraktowych. 
1.5.12. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu   z użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 
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1.5.13. Tablice Informacyjne 
Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymywania przez okres trwania budowy tablic 
informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku. 
1.5.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  
 
1. MATERIAŁY  
1.1. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora  Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki:  
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji. 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.  
1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora  Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora  Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
1.3. 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 właściwości do Robót    i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
1.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora  Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora  
Nadzoru. 
1.5. Pochodzenie materiałów  
Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z kraju UE lub kraju objętego Programem  Strukturalnej Pomocy 
UE.. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora  Nadzoru przy dokonywaniu odbioru 
wykonanych robót. 
 
2. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robot. 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 Robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora  Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora  Nadzoru 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.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora  Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie przez Inspektora  Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  
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3. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora  Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora  Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z mową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora  Nadzoru.. 
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 Inspektora  Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora  Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora  Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
 na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,  a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora  Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
4.2. Harmonogram robót 
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o Klauzulę Warunków Umowy powinien 
uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

• przed rozpoczęciem robót należy oczyścić lub zabezpieczyć rowy melioracyjne, 

• dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót, 

• wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się  
w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

• należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem do 
Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację 
 i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę, 

 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  Nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie  z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora  Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• bhp, 

• 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 sterowania jakością wykonywanych Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
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• 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 Inspektorowi Nadzoru;  

b) 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. 
 

5.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach  i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,   w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
5.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora  Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora  Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora  Nadzoru będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru. 
 
5.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru  
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi  
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora  Nadzoru. 
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5.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
 nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
5.6. Badania prowadzone przez Inspektora  Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
 na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
5.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
5.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy   
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i Wykonawcę 
 w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. 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, w porządku 
chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
 i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora  Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Inspektora  Nadzoru Rysunków, 

• uzgodnienie przez Inspektora  Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora  Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora  Nadzoru, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót, 

• godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 

• sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót  

• opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

• szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych  
i użytych dostaw. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora  Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem  
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora  Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant  
nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
(2) Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
 w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  
(3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora  Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (I)-(3) 
następujące dokumenty:  

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.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora  Nadzoru   i przedstawiane  do wglądu  
na życzenie Zamawiającego. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST,  
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  Nadzoru  
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej  
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora  Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  
i Inspektora  Nadzoru. 
6.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne 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 Specyfikacji Technicznych. 
6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora  Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
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6.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora  Nadzoru. 
6.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
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 wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
 do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
6.6. Procedura Przejęcia Robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora  Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 

6.7. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie 
 z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  przez 
Inspektora  Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 
określonych Umową. 
6.8. Odbiór częściowy. 
Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy  
i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora 
o gotowości odbioru. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 
b) protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
c) dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
d) dziennik budowy, 
e) protokóły badań i sprawdzeń, 
f) rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości  

i wartości brutto -ogółem oraz netto /bez podatku VAT/. 
Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy  
w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez 
Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 
6.9. Odbiór końcowy 
Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu 
gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy 
zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
b) protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 
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potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
d) dziennik budowy, 
e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 
f) protokóły badań i sprawdzeń, 
g) rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, 
h) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz 

netto (bez podatku VAT). 
Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy  
w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. 
Protokół odbioru końcowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora  
i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
7.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy  
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: 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 oznakowana 
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, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, podatki    obliczane zgodnie  
 z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.   

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie jest ostateczna 
i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową 
 
8. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą inwestycji 
oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.4.1 p 3 ST.  
 
9. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy :  

• dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.): 

• ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót 
Tabliczki lub nalepki informacyjne  
Jeśli urządzenie będzie wystarczająco duże , to dostawca umieści na dostarczonych urządzeniach,  
w widocznym miejscu, nalepki informacyjne lub niezmywalny napis zawierający następującą informację: "Dostawa 
sfinansowana w ramach programu Sapard". 
Tabliczki znamionowe  
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny  
do identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, 
ostrzeżenia itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 
 
10. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe.  
Koszty zawarcia ubezpieczeń  ponosi Wykonawca.  
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11. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji  
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 
 
12. Przepisy związane. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie  
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się,  iż Wykonawca jest  
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub 
odpowiednimi normami krajów UE. 
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ST 01  -   Roboty technologiczne 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
technologicznych związanych z rozbudową wodociągu grupowego "Prószków" Etap I -sieć wodociągowa 
Dziekaństwo - Mechnice. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część Dokumentów przetargowych i Umowy przy zlecaniu   i  realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót technologicznych  
 i obejmują: 
- sieć wodociągowa  Ø250 PE100RC PN10  SDR17  o dł. całkowitej 5 664,0 mb 
- rury osłonowe Ø400 PE100RC PN10 SDR17 50+41+4*14 = 147,0 mb  
 (PKP, rz.Prószkówka, przepusty bet. Dn800 i gazociąg wysokoprężny Dn200) 
- studzienka wodomierzowa Ø1200 bet. z przepływomierzem Dn100 i monitoringiem - 1 kpl. 
- zasuwy kołnierzowe Dn250 z obudową  i oznakowaniem - 13 kpl.  
- odwodnienia - hydranty podziemne Dn80 z zasuwą Dn80 obudową i oznakowaniem - 4 kpl. 
- studzienka powietrzna Dn80 z zasuwą Dn80 obudową i oznakowaniem - 4 kpl. 
- włączenia do istniejącej sieci - węzeł W1 - trójnik 300/250 , zasuwą Dn 300  
              - węzeł W2  - trójnik  kołnierzowy z 3 zasuwami Dn250 1 kpl. 
  1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Umowy. 
 
2. MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są : 

• rurociągi PE100RC SDR17 Ø250-400 

• zasuwy Dn80 i Dn250  z obudową i skrzynką uliczną  
• trójnik kołnierzowy Combi z 3 zasuwami DN250 

• hydranty podziemne Dn80 z obudową i oznakowaniem 

• studzienka powietrzna Dn80 z obudową i oznakowaniem 

• studzienka wodomierzowa Ø1200 bet. z przepływomierzem Dn100 i monitoringiem 

• kształtki żel. koł.  

• kształtki PEHD elektrooporowe 
2.1 Dokumentacja 
Materiały winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest higieniczny 
 i certyfikat na znak bezpieczeństwa „B". 
2.2 Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

• należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, 

• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych  
o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów.  

• Nie przekraczać wysokości składowania ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych 
średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

• rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 
50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m. 

• rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych 
średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach 
transportowych. 

• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami. 

• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia zagięcia, zagniecenia , 
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• nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

• niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

• zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność 
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 
skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 
powierzchni ładunkowej. 

• kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane ,w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV,  w związku, z czym 
należy chronić je przed: 

• długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
• nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami STWiOR oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie      
 i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

• Urządzenie do wykonywania przewiertów horyzontalnych sterowanych, 

• koparka  

• żuraw samojezdny 5 - 10 Mg, 

• kompresor  

• zestawy do wykonywania zgrzewów doczołowych i elektrooporowych, 
Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,  który  nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

• Samochody samowyładowczy do 5 T 

• Samochody samowyładowczy 6-12 T 
 
4.1 Rury. 
Rury  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz 
przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
Elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kolejowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 
szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
 PN   i PN-EN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 
c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 
d) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków 
e) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe) 
f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
g) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

5.3 Zakres robót zasadniczych. 
 Projektowana sieć wodociągowa włączona zostanie do istniejącej sieci wodociągowej Ø315PVC we 
wsi Dziekaństwo gm. Komprachcice (węzeł W1), a następnie zostanie poprowadzona w pasie drogi gminnej 
 ul. Polna, pod drogą powiatową nr 1754 ul. Opolska, w pasie drogi gminnej ul. Wodna z przejściem pod  
rz. Prószkówka. Do wsi Osiny sieć wodociągowa zostanie poprowadzona w pasie drogi powiatowej 1755  
ul. Lipowa a następnie w pasie drogi powiatowej 1763 ul. Opolska. Pomiędzy wsią Osiny gm.Komrachcice 
a wsią Mechnice gm. Dąbrowa sieć wodociągowa zostanie poprowadzona w pasie dróg gminnych  
o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej. We wsi Mechnice wodociąg zostanie ułożony w pasie drogi gminnej  
ul. Polna i Wiejska a następnie po przejściu pod drogą wojewódzką nr 435 ul Niemodlińska zostanie włączony 
do istniejącej sieci wodociągowej Ø280PVC (węzeł W2). 
 Na całej długości  sieć wodociągową projektuje się zabudować metodą bezwykopową - horyzontalnego 
przewiertu sterowanego.  Jedynie w punktach załamania sieci , zabudowy armatury i punktach węzłowych 
projektuje się zabudowę sieci w wykopach otwartych.  

Głębokość ułożenia projektowanych rurociągów  przedstawiono na załączonym do Projektu 
Wykonawczego profilu. 
Uzbrojenie sieci stanowić będą: 
-  odwodnienia w skład których wchodzą : 
 - łączniki kołnierzowe 250/250PE,  
 - trójnik żel. koł. T250/80, 
 - zasuwa  kołnierzowa Dn80 zabudowa długa z trzpieniem teleskopowym i skrzynką uliczną, 
 - kolano ze stopką N80, 
 - hydrant podziemny Dn80  z skrzynką uliczną, 
- studzienki powietrzne w skład których wchodzą: 
 - łączniki kołnierzowe 250/250PE, 
 - trójnik żel. koł. T250/80, 
 - studzienka powietrzna Dn80 z skrzynką uliczną 
- zasuwy sieciowe Dn250 zabudowa krótka z trzpieniem teleskopowym i skrzynką uliczną, 
- węzeł W1 ( wieś Dziekaństwo ul. Polna) w skład którego wchodzą: 
 - łączniki kołnierzowe 300/315PVC, 250/250PE, 
 - trójnik żel. koł. T300/250, 
 - zasuwa Dn250, Dn300 zabudowa krótka z trzpieniem teleskopowym i skrzynką uliczną, 
- węzeł W2 ( wieś Mechnice ul. Niemodlińska ) w skład którego wchodzą: 
 - łączniki kołnierzowe 250/280PVC, 250/250PE, 
 - trójnik Combi z trzema zasuwami Dn250, 
Przy wykonywaniu punktów węzłowych i w miejscu zabudowy armatury należy: 

- rozebrać istniejącą nawierzchnię asfaltową,   
- wykonać wykopy punktowe, 
- po zabudowie węzłów wykopy zasypać piaskiem i zagęścić do wskaźnika  Is=1,0, 
- odtworzyć naruszoną nawierzchnię zgodnie z Decyzją ZDP i ZDW w Opolu. 

 Połączenia kołnierzowe należy  zaizolować taśmą Denso i masą asfaltową. Do połączeń kołnierzowych 
używać śrub nierdzewnych. Zasuwy  powinny posiadać obudowy  osłonięte skrzynkami ulicznymi.  Uzbrojenie 
sieci należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych wykonanych zgodnie z normą PN-86/B-09700. 
Tabliczki te należy umieścić na budynkach lub słupkach.   
 Wykonanie przewodów powinno być zgodne z wytycznymi producentów rur, które przewidziane 
zostały do ułożenia. Po ułożeniu przewodów wodociągowych i zabudowaniu armatury należy przeprowadzić  
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próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. Przed oddaniem sieci do eksploatacji należy dokonać jej płukania i 
dezynfekcji. Płukanie przeprowadzić czystą wodą przepływającą z prędkością 1.0 m/s, a dezynfekcję 3% 
roztworem podchlorynu sodu wprowadzonego do rurociągu na okres 24 godz.  
 Zgodnie z Opinią Geotechniczną ustalającą warunki gruntowo-wodne podłoża budowlanego w po trasie 
projektowanej sieci wodociągowej pod nakładem gleby lub lokalnie gruntu nasypowego zalegają grunty 
rodzime reprezentowane przez utwory spoiste w postaci gliny pylastej, gliny piaszczystej oraz piasku 
gliniastego oraz utwory ziarniste w postaci piasku średnio i grubo ziarnistego ze żwirem.  
 Wodę gruntową w postaci niewielkich sączeń  stwierdzono jedynie w okolicy otworu nr 7 w obrębie 
utworów spoistych na poziomie -1,0 m p.p.t.  
Z uwagi na proste warunki gruntowe oraz zakres robót objęty projektem budowlanym cały obiekt budowlany 
zaliczono do I kategorii geotechnicznej.  
 
5.3.1  Skrzyżowania z przeszkodami. 
a)  Przejścia rurociągu pod drogami powiatowymi i drogą wojewódzką 
Zgodnie z Decyzją ZDP i ZDW w Opolu  przejścia  poprzecze rurociągu pod drogami powiatowymi  
nr 1754, 1755, 1763  i drogą wojewódzką  435  wykonać metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. 
Zgodnie z decyzją ZDP w Opolu przejścia pod istniejącymi przepustami Dn800 bet. wykonać w rurach 
osłonowych na głębokości min. 1,0 m od dna przepustu. Dla rurociągu przewodowego Ø250PE projektuje się 
rury osłonowe Ø400PE. Długość rur osłonowych wynosi 3 * 14,0 m = 42,0 m. 
b)  Przejście pod rz. Prószkówka 
Zgodnie z Operatem wodnoprawnym i wydaną na jego podstawie Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu 
przejście pod rz. Prószkówka w km. 18+676  wykonać na głębokości 1,8 m pod dnem na rzędnych: 
 - oś rurociągu 155,60 m n.p.m. 
 - dno rzeki      157,40 m n.p.m. 
 - długość i szerokość geograficzna w miejscu przejścia: 
   N - 50o38'13.6"     X - 5611295,64 
   E - 17o51'36.7''      Y - 6490109,83 
Rurociąg przewodowy sieci wodociągowej wykonany będzie jako jednolity odcinek łączony przez zgrzewanie 
doczołowe.  Po wykonaniu  przejścia rurociąg poddany zostanie próbie szczelności na ciśnienie min.1,0 MPa. 
Lokalizacja przejścia  oznaczona zostanie słupkami betonowymi. 
Projektowany rurociąg przewodowy z rurą osłonową projektuje się w całości ułożyć bezwykopowo metodą 
horyzontalnego przewiertu sterowanego.   
c)  Przejście pod torami PKP 
Przejście  poprzecze rurociągu przewodowego Ø250/14,8 PE pod torami kolejowymi linii kolejowej Opole 
Zach. - Nysa w km. 4+048 dz. 974/12 km. 3 Osiny gm. Komprachcice wykonać metodą horyzontalnego 
przewiertu sterowanego w rurze osłonowej Ø400/23,7 PE o długości L=50,0 m.  Projektowany rurociąg 
przewodowy wraz z rurociągiem osłonowym ułożony zostanie na głębokości 2,3 m od główki szyn do wierzchu 
rury osłonowej. W odległości 26,0 m od toru na rurociągu przewodowym Ø250PE projektuje się zabudować 
zasuwy Dn250.  Prace  należy prowadzić zgodnie z warunkami podanymi w Uzgodnieniu PKP S.A. Oddział 
Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu.   
d) Skrzyżowania z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacją deszczową. 
Nowy rurociąg projektuje się ułożyć poniżej  istniejącej sieci wodociągowej. W przypadku robót ziemnych w 
miejscu skrzyżowań z istniejącą siecią wodociągową, rurociągi zabezpieczyć za pomocą koryt drewnianych lub 
innych konstrukcji podtrzymujących rury nad dnem wykopu. W obrębie skrzyżowań należy starannie zagęścić 
grunt zasypki by nie nastąpiło osiadanie istniejących rurociągów. 
e) Skrzyżowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi 
 Prace w obrębie skrzyżowań z podziemnymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi należy wykonywać 
ręcznie pod nadzorem służb rejonu TP i RE.  Istniejącą kanalizację teletechniczną zabezpieczyć jak w pkt. b.  
W miejscu skrzyżowań istniejące kable zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT o długości 3 m. 
f) Skrzyżowania z istniejącą siecią gazową. 
 W rejonie projektowanej sieci wodociągowej występują sieci gazowe średniego ciśnienia wykonane z 
rur Ø63-160PE, przyłącza gazowe Ø25-32PE oraz przesyłowa sieć wysokiego ciśnienia Ø250. Zgodnie z 
uzgodnieniem prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie i winne być realizowane 
pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Opolu i GAZ-SYSTEM w Świerklanach. W miejscu 
skrzyżowania z gazem wysokiego ciśnienia na rurociągu przewodowym Ø250PE zabudować rurę osłonową 
Ø400PE dł. 14,0 m. 
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5.3.2 Studzienka wodomierzowa. 
W celu monitorowania ilości podawanej wody na teren gm. Dąbrowa na rurociągu projektuje się zabudowę 
studzienki wodomierzowej Ø1200 bet. z przepływomierzem elektromagnetycznym Dn150 , czujnikiem 
ciśnienia i sondą hydrostatyczną. Na rurociągu przed i za studzienką należy za pomocą zgrzewania 
doczołowego zabudować redukcje  PE 250/160.  
W dnie studzienki wykonać rząpie o średnicy 50 cm w którym należy zabudować sondę hydrostatyczną lub 
pływak dwustanowy do pomiaru wody w studzience. 
Studzienka zostanie zabudowana w drodze gminnej gm. Komprachcice bezpośrednio przy granicy gm.Dąbrowa. 
System telemetryczny 
Dane dot. ilości przepływającej wody, ciśnienia w rurociągu i poziomu wody w studzience zostaną przesyłane 
do istniejącego systemu monitoringu wodociągu grupowego "Prószków" za pomocą bateryjnego modułu 
telemetrycznego. 
W celu włączenia studni do systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania sieci wodociągowej Związku 
Gmin „PROKADO”  należy obiekt wyposażyć w następujące elementy systemu: 
- moduł telemetryczny do transmisji danych GSM/GPRS  MT-723 Inventia– 1 kpl.; 
- zestaw akumulatorów żelowych – 1 kpl.; 
- przetwornik ciśnienia typu PC-29/0-1MPa/0-3,3V/SG/M/L=3+7m – 1 szt.; 
- bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny MAG8000 Siemens -1 kpl.; 
- sygnalizator zalania studni (pływak) – 1 szt.; 
- antena GSM z kablem – 1 szt; 
- szafa z tworzywa sztucznego  – 1 szt; 
Zakres prac jaki należy wykonać na obiekcie: 
- dostawa, montaż i konfiguracja elementów systemu monitorowania; 
- wykonanie wizualizacji parametrów technologicznych w systemie SCADA; 
- sprawdzenie i uruchomienie układu zdalnego monitorowania; 
- udostępnienie danych pomiarowych przez www. 
5. 3.3  Ogólne warunki układania (montażu) przewodów. 
Montaż przewodów z tworzyw sztucznych zaleca się wykonywać  w temperaturze otoczenia , lecz nie niższej niż 0°C.  
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń oraz zabezpieczyć je 
przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
5. 3. 4  Układanie przewodu na dnie wykopu. 
Rury można opuszczać do wykopu  ręcznie. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. 
Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków 
przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co 
najmniej  1/4  jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać  0,1 m. 
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić uwagę na to, 
aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D - 
średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury, jedna z firm 
podaje następujące wartości ugięć : 

• 20 x D (przy temp. + 20°C), 

• 35 x D (przy temp. + 10°C), 

• 50 x D (przy temp. 0°C). 
Jeśli rury PE mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez 
producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca 
ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i 
innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 
odbywać się na przygotowanym podłożu. Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można 
wykonywać na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
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5. 3. 5 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

• zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 

• uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  
Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala 
ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od 
wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane 
wartości przykrycia przewodu powinny być takie jak w tablicy poniżej. 
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez 
zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość 
przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 
 
Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania gruntu. 

Głębokość przemarzania gruntu hz 
(m) 

Głębokość przykrycia  przewodu hu 
(m) 

0.8 1.0 

1.0 1.2 

1.2 1.3. 

1.4 1.5 

Przewody powinny być ułożone na głębokościach i rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 
5. 3. 6  Metody łączenia rur i kształtek PE 
Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury podane przez ich 
producentów. 
5. 3. 7 Zgrzewanie czołowe. 
Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych lub równych  
Ø63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji 
montażu. 
Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić uwagę na : 

• prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 

• zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 

• dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 

• temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210 -220°C (PE), 

• bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur,  

• współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), utrzymanie w czystości 
płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą drewnianego skrobaka i papieru 
zwilżonego alkoholem, 

• czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na dużą 
wrażliwość na utlenienie (PE), siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 

• siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym poziomie, 
a w szczególności w temperaturze powyżej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z 
tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyśpieszania, 

Inne parametry zgrzewania takie jak: 

• siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 

• czas rozgrzewania, 

• czas dogrzewania, 

• czas zgrzewania i chłodzenia, 
powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce 
zgrzewania.  Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości 
tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 
5. 3. 8  Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych 

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się przycięte 
prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE, a następnie przepuszcza "się przez drut oporowy, prąd w określonym 
czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja elektrozgrzewania powinna być 
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przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 
Każde złącze elektrooporowe ma „swoje" parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź na złączu w postaci nadruku, 
bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu 
- elektrozgrzewarka. Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki przebiegu zgrzewania w postaci wypływek 
(wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu zgrzewania).  
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają producenci złącz 
elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od  - 5°C  do  
+ 45°C. 
5. 3. 9  Połączenia mechaniczne 
Stosowane są głównie przy połączeniach PE/żel, gdy łączy się armaturę żel. z PE. Należy stosować połączenia 
kołnierzowe samozaciskowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku 
polichloroprenowego.  
5. 3. 10  Armatura wodociągowa 
Zasuwy kołnierzowe, klinowe do instalacji wodociągowych: 

• Zabudowa krótka: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 14, F4; 
• Owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2, PN 10/16; 
• Testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, próba momentu obrotowego 

zamykania zasuwy; 
• Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg 

wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; 
• Zasuwy muszą posiadać certyfikat GSK-RAL (certyfikat produktowy) potwierdzający przeprowadzanie 

badań kontrolnych jakości powłok lakierniczych, a w szczególności: 
 badanie grubości powłoki (µm), 
 test udarowy – badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą opadającego ciężarka, 
 odporność na sieciowanie powłoki – test chemiczny za pomocą odczynnika MIBK, 
 porowatość powłoki – wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne metodą  iskrową, 
 kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C), 
 kontrola czystości powierzchni odlewu – testowanie za pomocą taśmy, 
 odporność na korozję powierzchniową – metoda odrywania katodowego (mm), 
 test przyczepności powłoki (MPa),    

• Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał 
korpusu; 

• Śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą 
plastyczną na gorąco; 

• Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w pokrywie; 
• Trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem 

posuwu klina; 
• Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie 

zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające w sekcji suchej oraz pierścień zgarniający z gumy NBR; 
• Przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; 
• Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, 

powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm; 
• Prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego 

zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie; 
• Nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem, 
• Teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta; 

Hydranty podziemne do instalacji wodnych z pojedynczym zamknięciem  : 
• przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80; 

• testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14339, wytrzymałość korpusu; 

• certyfikat CNBOP w Józefowie; 

• atest PZH Warszawa; 

• korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnętrzną powłoką ochronną z farb 
epoksydowych oraz wewnętrznie epoksydowany lub emaliowany; 

• na korpusie oznakowanie hydrantu określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał 
korpusu; 
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• ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie - farba epoksydowa wg wymogów 
GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; 

• konstrukcja umożliwiająca wymianę wewnętrznych części hydrantu bez demontażu hydrantu z sieci; 

• tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), pokrytego elastomerem, pracujący w 
siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo; 

• siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego na odcynkowanie; 
• trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony; 
• uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz mosiężnej tulei z o-

ringami; 
• podkładka ślizgowa wykonana z poliamidu odporna na ścieranie zapewniająca łatwą i płynną pracę 

hydrantu oraz zabezpieczająca hydrant przed uszkodzeniem; 

• nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości; 

• rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem metodą 
prasowania; 

• deflektor zanieczyszczeń wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym pierścieniu 
wzmacniającym; 

• hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka 
hydrantu; 

• kolor hydrantu: niebieski; 

• Hydrant w dolnej części chroniony specjalną otuliną z tworzywa sztucznego, ułatwiającą rozsączanie 
wody w gruncie i zabezpieczającą przed wrastaniem korzeni do odwodnienia; 

Łączniki z pierścieniem wzmacniającym, kołnierzowo-kielichowe oraz kielichowe: 
• konstrukcja równoprzelotowa, kielichowa lub kołnierzowo-kielichowa, 
• korpus i pierścień dociskowy wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), z powłoką ochronną z 

farb epoksydowych o grubości min. 250 µm; 
• pierścienie wzmacniające (blokujące) wykonane z brązu armatniego. 
• odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, zakres 

uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał korpusu; 
• owiercenie kołnierzy: wg normy DIN 2501; 
• zakres średnic typoszeregu: DN 32 - 300 mm; 
• śruby ze stali nierdzewnej 1.4301 i nakrętki ze stali kwasoodpornej 1.4401 pokryte powłoką odporną na 

ścieranie ułatwiającą dokręcanie i zapobiegającą zacieraniu; 
• końce śrub zabezpieczone kołpakami z tworzywa sztucznego; 
• elastyczna uszczelka wykonana gumy z EPDM ułatwia instalację na rurach; 
• ±3,5° odchylenie dla każdego kielicha łącznika; 

• uszczelnienie realizowane dzięki zmianie ułożenia uszczelek, 
a nie ich zgniataniu; 

• zastosowanie: do połączeń rur PE i litego PVC; 
Zawory napowietrzająco – odpowietrzające do instalacji wodnych: 

• Wykonanie do bezpośredniej zabudowy podziemnej - studzienka; 

• Zasada działania : 2-stopniowy, automatyczno – kinetyczny; 

• Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegająca „porywaniu” 
pływaka i „zamykanie zaworu powietrzem”); 

• Zamykanie dysz roboczych poprzez „uszczelkę rozwijaną” z gumy EPDM; 

• Zawór wyposażony w samoczyszczący mechanizm zamykający; 

• Korpus studzienki wykonany z PCV; 

• Pokrywa studzienki wykonana z aluminium; 

• Studzienka zaopatrzona w przyłącze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinającym, umożliwiającym 
wyjęcie zaworu powietrznego do serwisowania; 

• Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym i wyposażone w szybkozłączkę do rury 
odwodnieniowej z PE; 

• Zawór roboczy umieszczony na drążku oporowym ze stali nierdzewnej, umożliwiającym jego wyjęcie ze 
studzienki z poziomu gruntu; 

• Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami; 

• Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym; 



 Specyfikacje Techniczne- ST  01 - Roboty technologiczne                                                                            -  21 - 

 

                „NEUSTEIN‘’ s.c. Biuro Projektów Wodociągów  i  Kanalizacji  

           45-417  Opole ul. Pomarańczowa 22   tel. 775441298,   kom. 509255415                                                 

• Pływak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu, umieszczony w prowadnicach; 

• Połączenie korpusu zaworu roboczego z podstawą: gwintowe, umożliwiające prostą obsługę serwisową i 
ewentualną wymianę części wewnętrznych; 

• Zakres ciśnień roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 MPa; 

• Pole powierzchni otworów roboczych dysz :automatyczny - min. 12 mm2, kinetyczny - min. 800 mm2; 

• Charakterystyka pracy: 

• Faza kinetyczna (napełnianie lub opróżnianie wodociągu):  
- odpowietrzanie – min. 330 m3/ h / 0,8 MPa; 
- napowietrzanie – min. 160 m3/ h / -0,5 MPa; 

• Faza automatyczna (praca pod ciśnieniem roboczym): 
- odpowietrzanie – min. 160 m3/ h / 1,6 MPa; 
- napowietrzanie – „śladowe”; 

• Średnica nominalna : DN 50; 
Kształtki żeliwne kołnierzowe: 

• Kształtka zgodna z PN-EN 545. 

• Korpus z żeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 (GGG-40). 

• Wewnątrz i na zewnątrz powłoka z farby epoksydowej zgodna z DIN 30677-2  
i wytycznymi GSK. 

Skrzynki uliczne do zasuw i podstawy do skrzynek: 
• korpus skrzynki z PA+ (poliamidu), nie dopuszczalne jest zastosowanie z PEHD 

• pokrywa z żeliwa szarego (GG-20) 

• wkładka i śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301 

• montaż skrzynki na podstawie z HDPE, która umożliwia stabilizację skrzynki  

• podstawa ma mieć możliwość blokady uchwytów przedłużacza teleskopowego 
5. 3. 11  Przewierty  sterowane 
Przed rozpoczęciem przewiertu   sterowanego   należy   opracować   projekt   wykonawczy przewiertu w oparciu o 
następujące dane: 

• aktualne podkłady mapowe z dokładnymi danymi dotyczącymi przedmiotowego odcinka wraz ze wszystkimi 
kolizjami, które posłużą do stworzenia profilu w osi zakładanego przewiertu; dla wielkości placu maszynowego 
30 x 45 m. 

• dane geologiczne i hydrologiczne uzyskane za pomocą badań polowych w postaci wierceń rozpoznawczych lub 
metod geofizycznych oraz analizy materiałów archiwalnych. Na ich podstawie powinna zostać opracowana 
dokumentacja geologiczna zawierająca parametry  

• geotechniczne gruntów oraz przekrój geologiczny. Ważne jest wykonanie wierceń w taki sposób, aby były one 
stosunkowo blisko zakładanej osi przewiertu, ale nie w niej, ponieważ źle zlikwidowany otwór może być 
drogą migracji płuczki podczas wiercenia horyzontalnego. Linia przekroju geologicznego powinna 
przebiegać ok. 5 m od osi przewiertu. 

• podstawową daną jest także zapoznanie się z maszynami i sprzętem, którym dysponują potencjalni 
wykonawcy. Pozwoli nam to uniknąć przypadków, gdzie nie ma fizycznych możliwości wykonania przewiertu, 
gdyż występująca siła potrzebna do zainstalowania rurociągu pod przeszkodą przewyższa możliwości techniczne 
urządzeń. 

Przy wyborze lokalizacji należy określić: 
• miejsce pod plac maszynowy i montażowy, drogi dojazdowe, 

• miejsce z dojazdem potrzebne do ułożenia, połączenia i przygotowania rury do wciągnięcia, 
Po umieszczeniu osi przewiertu na podkładzie mapowym należy wykonać, dysponując danymi geodezyjnymi i 
geologicznymi, profil poprzeczny. Profil pozwala na dokładne umiejscowienie planowanego przewiertu w 
płaszczyźnie pionowej, co jest podstawą do wykonania prac w terenie. Profil poprzeczny powinien być wykonany w 
skali nieprzewyższonej, co daje możliwość dokładnego śledzenia przewiertu podczas jego prowadzenia, nanoszenie 
odchyłek powstałych w trakcie wiercenia i ich korektę. Jednoczesne ukazanie na profilu poprzecznym układu 
geologicznego pozwala na wybranie optymalnej trajektorii przewiertu. Podczas projektowania zwrócić należy uwagę na to, 
z jaką warstwą i na jakiej głębokości mamy do czynienia. Jednocześnie pamiętać należy, że grunty o większej granulacji 
charakteryzują się znacznymi parametrami przepuszczalności mogącymi powodować migrację, a nawet wypływ płuczki na 
powierzchnię terenu podczas wiercenia. Zjawisko to może być powodem np. zmętnienia wody w cieku, pod którym 
dokonywany jest przewiert. Tak więc podczas wyznaczania trajektorii przewiertu baczną uwagę należy zwracać nie 
tylko na infrastrukturę, ale przede wszystkim na geologię. Kolejnym problemem, z jakim projektanci muszą się zmierzyć, jest 
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sama trajektoria przejścia, jej kształt, promienie gięcia i kąty wejścia i wyjścia. Po ustaleniu wstępnym lokalizacji placu 
maszyn i punktu wejścia oraz określeniu kształtu przewiertu (w formie „banana" lub z odcinkiem poziomym), należy 
ustalić kąt wejścia. Zalecany kąt na 8 - 15 stopni. Mniejsze kąty powodują zmniejszenie oporów tarcia przy 
wierceniu pilotowym, ale i przy wciąganiu montowanej rury. Wybór kąta wejścia zależy w sposób pośredni od 
materiału, z którego zrobiona jest montowana rura, jego sztywności, chropowatości oraz długości i średnicy 
rurociągu. Wartości te rzutują na opory tarcia występujące podczas instalacji rury, co na etapie projektowania można 
przewidzieć i uwzględnić przy wyborze kąta wejścia. Drugą rozpatrywaną wartością jest kąt wyjścia. Kąt zalecany jest 
podobny do wartości kąta wejścia i podobnie jak on powinien być dobierany na podstawie wyżej wymienionych 
parametrów. Następnym elementem prowadzenia prac nad profilem przewiertu jest określenie promienia łuku, po jakim 
będzie przebiegać przewiert. Promień ten jest zależny głównie od rury, którą będziemy instalować tj. od jej średnicy, 
długości oraz materiału z jakiego jest wykonana. 
W przypadku rur PE, gdzie mamy do czynienia z dużą elastycznością przewodu, główne znaczenie przy określaniu 
minimalnego promienia ma nie sama rura, lecz parametry żerdzi wiertniczych. Stalowe żerdzie produkowane przez różne 
firmy posiadają określone parametry, po przekroczeniu których mogą one nie wrócić do pierwotnego kształtu,  
a nawet ulec zniszczeniu. Bardzo ważnym parametrem przewiertu, z punktu widzenia jego prawidłowego 
zaprojektowania, jest poprowadzenie rurociągu na odpowiedniej głębokości pod przekraczaną przeszkodą. Minimalna 
głębokość przykrycia (w przypadku przeszkód wodnych) wynosi 3,0 m, lecz dla pełnego bezpieczeństwa i ochrony 
przed np. infiltracją płuczki lepiej jest założyć większe przykrycie. Po wytyczeniu trajektorii uwzględniającej 
wszystkie parametry należy w razie potrzeby i możliwości skorygować punkty wejścia i wyjścia. 
Opis prac wiertniczych 
Układanie rurociągu przy zastosowaniu sterowanego przewiertu horyzontalnego składa się z dwóch etapów. Pierwszy 
to wiercenie małośrednicowego otworu pilotowego wzdłuż projektowanej trajektorii. Drugi etap jest związany 
z  powiększeniem otworu do wielkości, która będzie dostosowana do średnicy instalowanego rurociągu. 
Otwór pilotowy jest najczęściej wykonywany dzięki wykorzystaniu asymetrycznej głowicy urabiającej. Postęp 
wiercenia jest osiągamy poprzez hydrauliczno-mechaniczne urabiane skały. Asymetria narzędzia tworzy kierowane 
odchylenie w płaszczyźnie sterowania. Kiedy wymagana jest zmiana kierunku wiercenia, narzędzie orientowane jest 
tak, aby kierunek urabiania odpowiadał oczekiwanej zmianie. Jeżeli wymagane jest wiercenie świdrem trójgryzowym  
w zwięzłych formacjach, konieczne jest zastosowanie silnika wgłębnego. Tor otworu pilotowego jest kontrolowany podczas 
wiercenia przez pobieranie okresowych odczytów inklinacji i azymutu z głowicy urabiającej. Odczyty te w połączeniu  
z pomiarami odległości od ostatniego pomiaru są używane do obliczania poziomej i pionowej współrzędnej głowicy 
wiercącej w stosunku do punktu wejścia na powierzchni. Otwór pilotowy jest poszerzany w marszach pośrednich 
bądź jednocześnie z procesem instalacji rurociągu. Przed poszerzeniem narzędzie rozwiercające jest dołączane  
do przewodu w punkcie wyjścia. Rozwiertak jest obracany i ciągnięty w kierunku wiertnicy, natomiast żerdzie  
są dodawane za rozwiertakiem w tempie postępu wiercenia. W ten sposób żerdzie wiertnicze są zawsze obecne  
w wierconym otworze. Przy małych średnicach rurociągów przejścia poszerzające mogą być pominięte i można 
zaryzykować końcowe przejście, instalujące rurę w przewiercie po zakończeniu otworu pilotowego. W tym 
przypadku przygotowana do wciągania sekcja rurociągu jest dołączana do zestawy poszerzającego, a następnie 
wciągana za rozwiertakiem w kierunku wiertnicy. 
Nieprzewidywalne ucieczki płuczki wiertniczej 
Zagadnienie ucieczek płuczki podczas wykonywania przewiertów horyzontalnych powstaje na skutek przekroczenia 
ciśnienia nadkładu warstw przez ciśnienie w przestrzeni pierścieniowej między przewodem wiertniczym i ścianą otworu,  
w rezultacie czego dochodzi do szczelinowania warstw otaczających. Może to prowadzić do powierzchniowych 
wypływów płuczki w punktach innych niż oczekiwane lub też zaników wgłębnych do otaczających formacji. 
Podczas przekraczania rzek przewierty lokalizowane są na terenach nie zagospodarowanych i takie sytuacje nie 
przedstawiają poważnego problemu. Konieczna jest analiza ciśnień i bieżąca korekta parametrów 
technologicznych wiercenia oraz właściwości fizycznych i Teologicznych płuczki. 
Ciśnienia wgłębne i przepływy płuczki 
Dla obliczenia ciśnień panujących w otworze konieczne jest uwzględnienie całego obiegu płuczki wiertniczej. 
Płuczka jest tłoczona przez przewód wiertniczy do dysz narzędzia, a następnie wypływa przestrzenią pierścieniową 
pomiędzy rurami płuczkowymi a ścianą otworu na powierzchnię terenu. Ciśnienie rejestrowane na manometrze pompy 
jest sumą strat ciśnienia w armaturze tłoczącej, w przewodzie, dyszach narzędzia oraz przestrzeni pierścieniowej. Ciśnienie 
w otworze wiertniczym w danym punkcie stanowi sumę ciśnienia potrzebnego do osiągnięcia wymaganego przepływu 
wzdłuż przestrzeni pierścieniowej do punktu wyjścia i statycznego ciśnienia wywołanego ciężarem słupa płuczki.  
W poziomych otworach istnieją dwie drogi powrotu płuczki od narzędzia wiercącego na powierzchnię. Przepływ 
przestrzenią pierścieniową może odbywać się do punktu wejścia lub w kierunku przeciwnym do punktu wyjścia. W ten 
sposób maksymalne ciśnienie w otworze jest osiągane w punkcie, w którym kierunek przepływu ulega zmianie.  
W rzeczywistości w przewiertach horyzontalnych nie jest łatwe utrzymywanie stałej cyrkulacji płuczki. Formacje skalne 
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nie są ciągłe, na drodze wiercenia możemy natknąć się na warstwy o bardzo wysokiej przepuszczalności, silne spękane 
soczewki lub strukturalne anomalia, które mogą powodować opory przepływu mniejsze niż w przestrzeni pierścieniowej 
poza rurami płuczkowymi. Urobek wiertniczy może akumulować się w dolnej części otworu formując przeszkody. 
Wówczas ciśnienie będzie wzrastać dopóki przeszkoda nie zostanie usunięta lub nie ustali się inny tor przepływu na 
powierzchnię. Podobnie będzie się działo wówczas, jeżeli parametry płuczki wiertniczej są dobrane nieprawidłowo 
 i wskutek obciążenia urobkiem jej parametry reologiczne ulegną znacznemu wzrostowi. Proces wiercenia jest 
dynamiczny i chwilowe ciśnienie w otworze może wzrosnąć np. kiedy przewiercane są trudne pokłady. 
 W tym przypadku nadmiar ciśnienia jest szybko rozładowywany przez minimalny przepływ do otaczających skał. 
Kierunkowe wiercenie pilotowe 
Wiercąc otwór pilotowy cały przepływ jest skierowany przestrzenią pierścieniową do punktu wejścia. Ciśnienie nadkładu w 
zasadzie zostaje przekroczone od samego początku wiercenia, całkowite rozejście ma miejsce w przybliżeniu w odległości 
około 100 metrów od punktu wejścia i jest to kontynuowane do końca wierconego profilu. 
Podsumowanie i zalecenia 
Do zastosowań w horyzontalnych przewiertach sterowanych na terenach zabudowanych w trajektorii i długości 
odcinków przewiertów horyzontalnych należy wykonać szczegółowe geologiczne badania podłoża dla określenia ciśnienia 
górotworu oraz wychwycenia ewentualnych nieciągłości struktur. Następnym krokiem jest takie dobranie głębokości 
położenia instalacji, parametrów kolejnych poszerzeń, aby nadwyżka ciśnienia górotworu zapewniała bezpieczne 
prowadzenie prac. W Polsce obowiązujące Prawo Górnicze i Geologiczne dopuszcza wiercenie bez zatwierdzonego Planu 
Ruchu do głębokości 30 m. W warunkach polowych poparcie zdefiniowanych wielkości aktualnymi pomiarami pozwoli na 
bieżącą korektę parametrów wiercenia. Niezbędne jest określenie wydatku płuczki zarówno tłoczonej do otworu jaki 
i z niego wypływającej, parametrów Teologicznych oraz ciężaru właściwego płuczki. Te wartości skorelowane z 
parametrami wiercenia takimi jak postęp, ciśnienie pompy płuczkowej, geometria otworu, konfiguracja zestawu wiercenia 
oraz warunkami geologicznymi    i geotechnicznymi pozwoli na zminimalizowanie ryzyka nieudanego wiercenia 
kierunkowego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
„Wymagania ogólne" 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych  
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, 
 a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż  
w terminie i w formie określonej w PZJ 

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
6.4 Próby szczelności  rurociągów . 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności.  
Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie inwestora lub użytkownika 
należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.  
Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-
ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie. 
Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem  
do przeprowadzenia próby szczelności: 

• ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie, 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 
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• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok.  300 m w przypadku wykopów o ścianach 
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte 
oraz w pełni widoczne i dostępne,  

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 
przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego odcinka, 

• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 

• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 
ustabilizowania, 

• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom, 

• w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo z 
przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 

• po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania temperatury 
powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia 
(właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób 
szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków,  

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 
• dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do l Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż l Mpa 

• dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l Mpa PP = Pr + 0,5 Mpa 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.   
            Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być 
opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3. niniejszej ST. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN,EN-PN) 
8.1 Zasady szczegółowe. 
8.1.1 Odbiory techniczne przewodu. 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe 
odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu,  
a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 
głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 
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• sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku 
 i spadku połączeń, zmian kierunku, 

• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który 
polega na: 

• sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób 
szczelności, 

• sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany    i uzupełnienia. 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś 
wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając 
jednocześnie termin ich usunięcia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, 
oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST :  

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne, 

• roboty montażowe : rurociągi ssawne i tłoczne,  

• kontrola jakości. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu 
wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą 
c) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji 
d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe) zgodnie z projektem organizacji 

ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
f) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 
g) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i powstałych odpadów, 
h) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 
i) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót 
j) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; 
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy 
l) uporządkowanie placu budowy po robotach 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów  
                                                         zewnętrznych i ich części składowych. 

-   PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004 - Obciążenia budowli, 
-   PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli 
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ST 02 -  Roboty drogowe 
  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych 
związany z rozbudową wodociągu grupowego "Prószków" Etap I -sieć wodociągowa Dziekaństwo - Mechnice. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Umowach, należy odczytywać 
 i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR)  i postanowieniami Umowy. Ponadto 

• profilowanie podłoża - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie płaszczyźnie (koryto 
drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 

• chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie               
 6 - 9 MPa, po 28 dniach wiązania, 

• kruszywo bazaltowe - tłuczeń - mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako  “niesort 0/63", 

• podbudowa - podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia na podłoże gruntowe, 

• składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów i gruzu                     
z rozbiórek, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

• tłuczeń - kruszywo w postaci mieszanki oznaczonej jako “niesort 0/63",  

• kostka betonowa 8 cm 

• obrzeża betonowe 

• cement - cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-B-19701:1997, 

• woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca wymagania 
PN-B-32250, 

• piasek i żwir - kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące wymagania: 
a) zawartość frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 % 
b) zawartość frakcji 0 < 0,075 mm - poniżej 15 % 
c) zawartość części organicznych - poniżej l % 
d) wskaźnik piaskowy od 20 - 50 (WP) 
e) chudy beton - beton cementowy, Rs = 6 - 9 MPa, wg Pn-S-06102: 97. 
f) beton  asfaltowy 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami STWiOR 
oraz poleceniami Inspektora  Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania  w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi  Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie  z założeniami PZJ. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

• równiarka samobieżna, 

• spycharka gąsienicowa 100 - 150 kM, 

• koparka samobieżna 0,25 - 0,4 m3, 

• płyta wibracyjna, lekka, 

• skrapiarka mechaniczna z cysterną, 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru środki transportu: 

• samochód skrzyniowy, ciężarowy 5 - 10 Mg, 

• samochód samowyładowczy, ciężarowy 5 - 20 Mg, 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora  Nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 
szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących  
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 
c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 
d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym  
e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
f) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
g) makroniwelacja terenu robót 

5.3. Zakres robót zasadniczych 
Wykonanie  nawierzchni: 
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej - 24,0 m2 
                    - 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
  - 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 
  - 10 cm podbudowa z tłucznia bazaltowego 
  - 20 cm podbudowa z tłucznia bazaltowego 
  - 15 cm warstawa odsączająca 
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 6,0 m2 
- utwardzenie drogi gminnej tłuczniem gr. 20 cm - 4,0 m2 
5.4. Warunki techniczne wykonania robót  
5.4.1. Roboty rozbiórkowe 
Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentów organizacji ruchu 
drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie 
odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. Elementy zabudowy pasa 
drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane składowisko odpadów. Roboty 
należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących się  do ponownego wbudowania. 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku 
konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 
5.4.2. Profilowanie i zagęszczenia podłoża gruntowego 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu i 
odebraniu robót związanych z wykazaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, samochodowy. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i 
rozluźnionego nadmiernie gruntu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co 
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najmniej 5 cm wyższe niż  projektowane rzędne podłoża. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają 
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 
powierzchnię należy dogęścić 3 d o 4  przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora  Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek 
nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę    w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora  Nadzoru. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub II). Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinien różnić się od 
wilgotności optymalnej   o więcej niż ± 20 %. Minimalna wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) = 1,0 
5.4.3. Podsypka piaskowa (żwirowa) 
Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy stosować piasek średnio lub 
gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe 
warunki wykonania robót jak w pozycji 5.4.2. 
5.4.4. Nawierzchnia  żwirowa 
    Żwir przeznaczony na nawierzchnie tłuczniową powinien odpowiadać wymaganiom PN.-3-11112:1996.  
Źródło pozyskania (zakupu) materiałów na wykonanie nawierzchni  żwirowej powinno być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Dowóz  żwiru na miejsce wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym. Rozścielenie 
żwiru w warstwie nawierzchni odbędzie się ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu równiarki lub układarki kruszywa 
. Nawierzchnia powinna być ułożona na warstwie osączającej z piasku gr. 15 cm.  Nawierzchnie  żwirowe gr. 10 cm wykonywane 
będą w jednej warstwie  zgodnie z  PN-84/S-96023. Zagęszczenie nawierzchni wykonane będzie walcem stalowym, 
gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowanie należy wykonywać z polewaniem wodą  
Wymagania odnośnie wałowania: 

• zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca,                
w zależności od szerokości zagęszczonego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy, 

• zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 

• najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, 

• manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 

• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 - 4  km/h na początku                        
i 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 

• wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy rozpocząć od dolnej 
krawędzi ku górze, 

• walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz. 
Nawierzchnia tłuczniowa lub żwirowa, po zwałowaniu, powinna osiągnąć wymaganą nośność w zależności od kategorii ruchu. 

 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty  
o średnicy 30 cm (MPa) 

Pierwotny Wtórny 

Ruch średni 100 170 

Ruch ciężki i bardzo ciężki 100 200 
Zagęszczenie nawierzchni  żwirowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej. Szerokość wykonanej 
nawierzchni z tłucznia lub żwiru powinna być zgodna z projektem. Tolerancja szerokości nawierzchni z tłucznia na łukach i 
prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna przekraczać ± 5 cm. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni 
nie powinny różnić się od projektowanych o więcej niż 2 cm. 
5.4.5. Nawierzchnia mineralno - bitumiczna  
Oczyszczenie i skropienie warstw nośnych 
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu skropienia według zasad niniejszej Specyfikacji jest - szybkorozpadowa 
kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy Kl.  Należy stosować emulsję K l-60 lub K l-65. Liczby 60  
i 65 oznaczają przeciętną zawartość asfaltu w emulsji.. Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed 
ułożeniem następnej warstwy, powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę należy wykonać przy 
użyciu szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna być sucha i czysta. 
Do skropienia należy zastosować emulsję, dla której zalecana ilość asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji 
wynosi : 

• podbudowa tłuczniowa i podbudowa z kruszywa łamanego - 0,7 

• podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej -0,3 - 0,5, 

• warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0, l - 0,3. 
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Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. 
Orientacyjny czas powinien wynosić, co najmniej: 

• 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 - 1,0 kg/m2 emulsji, 

• 0,5 godziny w przypadku stosowania O, l - 0,5 kg/m2 emulsji. 
 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20, grubości 6 cm 
Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, który przedstawia je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora Nadzoru i przy 
wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów. 
Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące źródła: 

• założenia materiałowe ujęte w PZJ, 

• wytyczne niniejszej specyfikacji, 

• zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe - Zeszyt 48 IBDiM  W-wa 1995 r. 

• wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów. 
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania. 
Beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 mm wg tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 – IBDiM 1995r.,   
                  
Podstawowe określenia materiałów: 
Kruszywo 
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się kruszywo łamane wg PN-
B-11112:1996, klasa I, gatunek 1. 
Wypełniacz 
Przewiduje się użycie wyłącznie wypełniacza wapiennego, który powinien spełniać następujące wymagania: 

• zawartość ziarn mniejszych od 0,3 mm 100 %, 

• zawartość ziern mniejszych Od 0.075 mm > 80 %, *  

• wilgotność < 1,0%, 

• zawartość węglanu wapnia nie mniej niż 90 %, 

• powierzchnia właściwa - 2500-4500 cm2/g,  
Lepiszcza 
Do produkcji betonu asfaltowego należy zastosować jako lepiszcze - asfalt drogowy klasy D-50. 
 
Podstawowe wymagania dla asfaltu: 
Penetracja w temperaturze 25 °C       45 H- 60 PN-C-04134 
Indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej niż     -0,85 
Temperatura łamliwości °C nie wyższa niż -     10 PN-C-0413 O 
Temperatura mięknienia °C       50÷56 PN-C-04021 
Temperatura zapłonu, °C nie niższa niż      > 250 PN-C-04008 
Ciągliwość, cm, nie mniej niż 

w temperaturze 15 °C       > 150 PN-C-04132 
temperaturze 7 °C       > 100 

Lepkość dynamiczna w 60 °C Ns/m2 min.      > 300 
Spadek penetracji %, po odparowaniu w 25 °C, nie więcej niż   37 PN-C-04134 
Temperatura łamliwości po odparowaniu w 163 °C, nie wyższa niż   -9 PN-C-04130 
Ciągliwość w 25 °C po odparowaniu w 163 °C, nie mniej niż, cm  60 PN-C-04132 
Zawartość składników nierozpuszczalnych w benzynie % masy,   < 0,6 
nie więcej niż 
Zawartość parafiny % masy, nie więcej niż     < 0,4 PN-C-04109 
Zawartość wody oznaczona przed wysyłką, % masy nie więcej niż   O, l PN-C-04523 
Badania podstawowych cech dostarczonych materiałów prowadzi Wykonawca z następującą częstotliwością :  

• kruszywa - l badanie na 500 Mg, 

• wypełniacz - l badanie na 50 Mg, 

• lepiszcze - l badanie na 50 Mg. 
 

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę wiążącą  
Cechy mechaniczne: 

• stabilność wg Marshalla w +60 °C, nie mniej niż -l l kN, 
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• odkształcenia wg Marshalla -2,0 - 4,0 mm, 

• moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po l godzinie, +40 °C, nie mniej niż 
- 16,0 MPa. 

Cechy fizyczne: 

• wskaźnik zagęszczenia warstwy nie mniej niż - 98 %, 

• zawartość wolnych przestrzeni 4,5-8 %, 

• stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie więcej niż 75 %, 

• nasiąkliwość, nie więcej niż 4 %. 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji wykona w obecności Inspektora Nadzoru, kontrolną produkcję w postaci 
zarobu próbnego. Pozytywne przeprowadzenie próby będzie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i upoważni 
Wykonawcę do podjęcia robót zasadniczych.  
Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki o wydajności skorelowanej z 
wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposażenie: 

• automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą oraz grubością,  
• elementy wibrujące (nóż i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją częstotliwości  

i amplitudy drgań, 
• urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych,  
tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 5 °C. Zabrania się układania mieszanki w czasie deszczu i opadów 
śniegu. Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy 
użyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników automatyki układarki. Przed przystąpieniem do 
układania, urządzenia robocze układarki należy podgrzać. Układanie mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez 
przestoju z jednostajną prędkością  2 - 4 m na minutę. W zasobniku układarki powinna zawsze znajdować się mieszanka. Złącza 
poprzeczne, wynikające z końca dziennej działki, należy wykonać przez równe obcięcie, a następnie posmarowanie 
lepiszczem i zabezp. listwą przed uszkodzeniem. Złącze poprzeczne ze starą nawierzchnią, należy wykonać poprzez 
wcięcie na długość określoną w Dokumentacji Projektowej. Złącza podłużne powinny być wykonane po obcięciu krawędzi i 
posmarowaniu lepiszczem. Złącza poszczególnych warstw, powinny być przesunięte o około 20 cm względem siebie. Należy 
stosować sposób zagęszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym w dostosowaniu do konkretnego 
zestawu sprzętu. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 135 °C. 
Warstwę należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 98 %. 
Przy zagęszczaniu mieszanki, należy przestrzegać następujących zasad: 

• zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależności od 
szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie  
z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym, 

• zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 

• najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, 

• rozpoczynać wałowanie walcem gładkim a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu w oponach, podwyższając 
je w miarę wałowania, 

• manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 

• zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni, 

• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2 - 4  km/h na początku i w granicach  
4 - 6  km/h w dalszej fazie wałowania, 

• wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górze 

• zabrania się używania walców ogumionych ze zużytymi lub bieżnikowanymi oponami i nie posiadających 
możliwości zmiany ciśnienia, 

• walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz. 
Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

• jednorodnością powierzchni, 

• nasiąkliwość (max. 4 %), 

• równość - nierówności nie mogą przekraczać 6 mm. 

• Ilość miejsc wykazujących odchylenia nie może przekraczać 2 na jednym hektometrze 

• grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm), 

• szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm), 

• zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5-9 %). 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie raportów dla Inspektora 
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Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16, grubości 4 cm  
Materiały stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak wyżej. ST. 
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania 

• beton asfaltowy o uziarnieniu 0/16 mm o strukturze zamkniętej z dodatkiem środka adhezyjnego, 
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę ścieralną:  
Cechy mechaniczne: 

• stabilność wg Marshalla w 60 °C, nie mniej niż 10 kN, 

• odkształcenia wg Marshalla 2,0 - 4,5 mm, 

• moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po l h, +40°C nie mniej niż - 14 MPa. 
Cechy fizyczne: 

• zawartość wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %, 

• stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %, 

• nasiąkliwość, nie więcej niż: 2 % objętości. 
Zasady wbudowania mieszanki podane w punkcie 5.3.4.2. ST z następującymi zmianami:  

• Początkowa temperatura zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 130 °C (asfalt D70). 

• Temperatura w trakcie zagęszczania powinna zawierać się w przedziale 140 do 115 °C. 

• Zagęszczanie należy ukończyć w ciągu 15 minut i uzyskać wskaźnik zagęszczenia - 98 %. 
Wymagania końcowe podano wyżej. z  następującymi zmianami: 

• nierówności nie mogą przekraczać 4 mm, 

• nasiąkliwość nie może przekraczać 2 %,  

• wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %. 
5.4.6. Nawierzchnie z kostki betonowej. 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie zakresu prac oraz podsypkę 
cementowo-piaskową o grubości 3 cm w proporcji l : 4 pod nawierzchnię, w sposób umożliwiający układanie kostki z 
wymaganą dokładnością, tzn. jako warstwę wyrównawczą. Kostki należy układać na tak przygotowanej podsypce w sposób 
określony przez Producenta w instrukcji stosowania materiału. Kostki  należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania 
spoin, których szerokość określa się 2 - 3 mm. Spoiny należy wypełnić zasypką piaskową po ubiciu kostki. Warunki 
techniczne nawierzchni z kostki określa norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019. Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki,  
polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla wprasowania kostki w podsypkę. Następne trzy przejścia, podczas 
których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia złącza. Płyta wibracyjna do wprasowywania kostek w 
podsypkę - wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 16- 20 kN i powierzchnię płyty 0.35 - 0.50 m2, zalecana 
częstotliwość 75 do 100 Hz. Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z 
wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku I. 
5.4.7. Znaki drogowe pionowe 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania odcinka drogi, na którym będą 
prowadzone roboty zgodne z “Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym". 
Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane są: znaki i tablice drogowe wykonane na podkładzie z blachy aluminiowej, 
wyposażonej w element usztywniający, lica znaków wykonane z folii odblaskowej I generacji - symbole znaków typowych 
nanoszone techniką sitodruku. Powyższe znaki muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
drogowym i mostowym. 
Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej ST. Wymiary znaków drogowych 
(grupa wielkości znaków) średnie według “Instrukcji o znakach drogowych pionowych" - Monitor Polski - nr 16 póz. 120 
z 9 marca 1994r. Liternictwo, symbole i kolorystyka muszą być zgodne z powyższą instrukcją. Wykonanie elementów 
konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych - zgodnie z “Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" karta 03.67. 
Konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych mają zastosowanie w I i II strefie wiatrowej. Powyższe konstrukcje 
wykonać z elementów rurowych. Do wykonania spawów stosować elektrody EB-146, zachowując warunek grubości spoin < 
0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych 
wykonać zgodnie z wymaganiami normowymi. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znaków drogowych z 
betonu klasy B15 - wymiary fundamentów wg KPED - karty 03.67. Zwrócić uwagę na odpowiednie zagęszczenie betonu w 
fundamencie i na wymaganą głębokość posadowienia.  
 
 
 



Specyfikacje Techniczne - ST. 02  - Roboty drogowe                                                                                                                     -  32 - 

 

                „NEUSTEIN‘’ s.c. Biuro Projektów Wodociągów  i  Kanalizacji  

           45-417  Opole ul. Pomarańczowa 22   tel. 775441298,   kom. 509255415                                                 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 
ST “Wymagania ogólne" 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne: 

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych  
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnychi reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi  
Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później 
niż w terminie i w formie określonej w PZJ 

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
6.3.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie  
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości: Zagęszczenie podłoża (Is) należy sprawdzać, co 
najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej i co najmniej l raz na 600 m2 
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą, co 20 m w kierunku podłużnym. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą, nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 - metrowej łaty i poziomicy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne". Roboty objęte niniejszą ST 
obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3.niniejszej ST. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora  Nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi  Nadzoru do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną 
jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz 
ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą 
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c) badania laboratoryjne materiałów i gruntów   
d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
e) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót 
f) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z projektem organizacji ruchu, odtworzenia 

i opłaty za zajęcie pasa drogowego,  
g) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie  
h) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i odpadów po rozbiórkach, 
i) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy  
j) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót 
k) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych;  
l) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót  
m) uporządkowanie placu budowy po robotach 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

• PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane                   
w budownictwie drogowym 

• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir mieszanka 

• PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

• PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania  i badania. 

• PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-84/S-96023Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

• PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  gruntów 

• PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 


