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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są warunki ogólne dotyczące wykonania                                   i 

odbioru robót związanych z realizacją inwestycji pn.:  Odwodnienie Ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi 
nr 429 na odcinku Ochodze – Komprachcice działki – obręb 0024 Komprachcice ark. m. 10 dz.1595, 1607 

ark. m. 11 dz. nr 1755 obręb 0102 Ochodze ark. m. 3 dz. nr 266/1 ark. m. 5 dz. 266/2. 

Jeżeli w specyfikacji technicznej ST, w punkcie dotyczącym warunków wykonania robót nie podano sposobu 
wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót, należy wykonać ją zgodnie z niniejszymi wymaganiami 
ogólnymi i dokumentacją projektową. 

Specyfikacje materiałowe opracowano w oparciu o urządzenia i materiały przykładowych producentów 
wyszczególnionych w dokumentacji projektowej dla celów sporządzenia projektów wykonawczych. Zgodnie z 
obowiązującym prawem można stosować materiały i urządzenia innych producentów pod warunkiem, że będą one 
spełniać wymagania, określone w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej lub je przewyższać. Za 
wszelkie zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych odpowiada Wykonawca. 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikację techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania całości robót opisanych w dokumentacji 
projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych, objętych specyfikacjami technicznymi. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) dla robót budowlanych; niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem robót przy budowie obiektów wyszczególnionych w pkt 1.1. 
Odwodnienie Ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze – Komprachcice działki 
– obręb 0024 Komprachcice ark. m. 10 dz.1595, 1607 ark. m. 11 dz. nr 1755 obręb 0102 Ochodze ark. m. 3 

dz. nr 266/1 ark. m. 5 dz. 266/2. 

W ramach inwestycji należy wykonać : 
KANALIZACJA DESZCZOWA 
a) Sieć kanalizacji deszczowej : 

 kanały Ø315mm PVC-U       L=222 m 
 kanały Ø400mm PVC-U       L=1714,4 m 
 studnie kanalizacyjne betonowe Ø1000mm    n=13 szt. 
 studnie kanalizacyjne betonowe Ø1200mm    n=45 szt. 

b) Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem    n=2 szt. 
c) Wyloty prefabrykowane betonowe Ø400mm     n=2 szt. 

d) Umocnienie rowu czołowego elementami betonowymi typu krakowskiego  L=8,7 m 
e) Wpusty kanalizacji deszczowej: 

 kanały Ø200mm PVC-U      L=207 m 
 wpusty uliczne żeliwne typ ciężki 650x450mm    n=62 szt. 
 studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm  

z osadnikiem bez syfonu      n=62 szt. 
PRZBUDOWA ROWU PRZYDROŻNEGO „A” 
a) przebudowa na długości       L=1102,8 m 
b) szerokość dna         b=0,4 m 
c) nachylenie skarp        n=1:1 
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d) budowa wylotów obrukowanych Ø200mm     n=21 szt . 
e) budowa przegród betonowych 200x100x15     n=6 szt. 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Użyte w specyfikacjach technicznych wymienione dalej określenia należy rozumieć jako: 

 obiekt budowlany – budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową z niezbędnymi urządzeniami i 
instalacjami, 

 tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki a 
także obiekt budowlany nie połączony na stałe z gruntem jak barakowóz, kontener itp., 

 budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
 roboty budowlane – budowa obiektu budowlanego, 
 urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
 teren budowy – przestrzeń, w  której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy, 
 prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający                    z 

prawa własności przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 
 pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, 
 dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym  projektem budowlanym oraz 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, dziennik montażu, 

 dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, 

 wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym całość użytkową, 

 droga tymczasowa – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu, 

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

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona i upoważniona przez Wykonawca do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę, 

 księga obmiaru – zeszyt z ponumerowanymi stronami zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników; wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru, 

 laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich prób i badań związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

 materiały – wszelkie materiały naturalne i wytworzone jak również tworzywa niezbędne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi; materiały muszą być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

 odpowiednia (bliskość) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeżeli nie zostały one określone, to  z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych, 
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 niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju                       
w osi obiektu, 

 polecenie Inspektora Nadzoru (Inżyniera Kontraktu) – wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera Kontraktu) w formie ustnej bądź pisemnej, dotyczące sposobu  
realizacji lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, która jest autorem dokumentacji projektowej, 
 rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych  funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy, 
 przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności 

ich wykonania wraz z obliczeniem  i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, 
 rysunki – część dokumentacji projektowej wskazująca lokalizację, wymiary i charakterystykę obiektu, 

który jest przedmiotem robót, 
 etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno 

– użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji, 
 ustalenia techniczne -  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych                                   i 

specyfikacjach  technicznych, 
 przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
 przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, rurociąg, rów, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
 przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót objętych Umową zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, 
obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami Umowy. Odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz 
za ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz poleceniami Inżyniera. 

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inżyniera Kontaktu) dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi 
obsługi. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi, 
muszą uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru lub Przedstawiciela Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie 
występował pisemnie. Pisma te powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej 14 dni roboczych 
przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
Inspektora Nadzoru i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

W projekcie organizacji robót Wykonawca określi terminy i sposób realizacji robót, ingerujących w 
czynne układy technologiczne. 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże Dziennik Budowy, dwa 
egzemplarze pełnej Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze Specyfikacji Technicznych. Po przekazaniu 
Placu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne projektowanego obiektu. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców 
i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę lub znajdującego się w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie. 
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Zamawiający udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, pełnomocnictw koniecznych do realizacji 
przedmiotu umowy. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać dane niezbędne do wystawienia pełnomocnictw 
oraz wskazywać cele, którym mają one służyć. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
 

Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia,                                  
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową: 
 
 Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
Wykonawca winien otrzymać od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 

dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
Przywołane w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) materiały i urządzenia wymienionych z 

nazwy producentów nie są obowiązujące. Stosowanie materiałów i urządzeń zamiennych jest możliwe pod 
warunkiem spełnienia wymogów określonych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji. 

 
1.5.2.1.Nadzór Autorski       

 
Nadzór Autorski będzie prowadzony przez Projektanta i będzie obejmował: 
 bieżącą współpracę z Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą przy poszczególnych etapach realizacji robót 

budowlanych,  
 uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej i instrukcji dodatkowych dla potrzeb Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy, 
 opiniowanie dokumentacji dla rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Wykonawcę lub  Inspektora 

Nadzoru,  
 weryfikację rozwiązań projektowych dostarczonych przez Wykonawcę,  
 analizę i akceptację lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczących robót pomocniczych, 

dodatkowych lub zamiennych mających wpływ na rozwiązania robót stałych,  
 udział w komisjach i naradach technicznych, udział w odbiorach. 

 
Z uwagi na w/w czynności - wymagane jest ustanowienie stałego nadzoru autorskiego na terenie budowy. 

 
1.5.2.2. Rysunki Wykonawcy  

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Dokumentacją projektową i innymi informacjami zawartymi                       
w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane                   i 
inne dane potrzebne do wykonania robót oraz do parametrów technicznych wymaganych                               w 
Kontrakcie. Wykonawca może składać  te  informacje  kolejno  w  częściach, ale każda przedłożona część musi  
być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki 
niezależnie od całości projektu.     

 
1.5.2.3. Rysunki przyjęte przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji 
i innych danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub 
zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania nie zgłosi 
zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i innych danych powinien 
skonsultować się z Inspektorem Nadzoru. Notatka dotycząca konsultacji powinna być dostarczona co najmniej 7 
dni przed datą konsultacji oraz, jeśli jest to wymagane przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien 
dostarczyć rysunki w wymaganej ilości kopii co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.         

 
1.5.2.4. Rysunki powykonawcze  

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inspektorowi 
Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca powinien dostarczyć 
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Inżynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla każdego 
ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do użycia lub będzie wykorzystany przez specjalistyczną 
firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 przed datą przekazania. 

 
1.5.2.5. Organizacja ruchu 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt 

organizacji ruchu, a następnie po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru uzgodni go                            z 
odpowiednim zarządem drogi, organem zarządzającym ruchem oraz Policją. W szczególności dla dróg 
tymczasowych i obszarów przeznaczonych dla sprzętu Wykonawcy i transportu dla potrzeb budowy uzgodnienia 
te powinny zawierać również szczegółowe opisy obecnego stanu posesji (potwierdzone przez właścicieli), na 
które może oddziaływać transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez Wykonawcę środki ochronne dla 
tych posesji lub zakres robót naprawczych do wykonania przez Wykonawcę po zakończeniu robót. Wykonawca 
zobowiązany jest do utrzymania ciągłości ruchu publicznego, pieszego, itp. przez teren budowy na drogach, od 
daty rozpoczęcia budowy do jej zakończenia. Wykonawca powinien zapewnić dojazd do posesji położonej w 
pobliżu placu budowy przez cały czas trwania budowy. Przy projektowaniu i realizacji projektów organizacji 
ruchu Wykonawca powinien przestrzegać następujących wymagań: 

 należy zapewnić przynajmniej jeden pas ruchu w każdym kierunku na istniejących jezdniach dróg przez 
cały czas trwania budowy, 

 przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót należy zapewnić dojazd do i z placów budowy oraz do posesji 
położonych w pobliżu placu budowy, 

 Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać wszystkie czasowe objazdy, tymczasowe urządzenia 
bezpieczeństwa i organizacji ruchu takie jak nawierzchnie, bariery, sygnalizację świetlną, oznakowanie 
dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego; Wykonawca musi zapewnić dobrą 
widoczność tych urządzeń przez cały czas, 
zwłaszcza w nocy, 

 tymczasowe objazdy należy usunąć, gdy nie są one dłużej potrzebne, a teren 
przywrócić do stanu pierwotnego. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie 
roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnienia, Wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i opracowania i przedłoży je w trzech kopiach do akceptacji Inżyniera. 
 Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje gradacja ważności dokumentów, zapisana w 
postanowieniach kontraktu. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych odpowiada Wykonawca. Zmiany te 
muszą być zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego oraz zostać uwidocznione w dokumentacji 
wykonawczej i powykonawczej. Jeżeli wprowadzone zmiany w jednej branży projektowej będą miały wpływ na 
pozostałe, należy dokonać stosownej aktualizacji w sposób kompleksowy, zapewniający spójność całej 
dokumentacji wykonawczej. 
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 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami 
technicznymi ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inżynier może 
zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczególnymi kontraktu. 

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany o zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca winien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, 
tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały realizacji robót. Koszty 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być  włączone przez Wykonawcę w 
ogólny koszt realizacji inwestycji. 

1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót  
 

A. Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 

 W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. Stosując się do tych 
wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 
– utrzymywania terenu budowy i wykopów nie zalanych wodą gruntową lub opadową 
– podejmowania uzasadnionych działań mających na celu przestrzeganie na terenie budowy i wokół niego 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
– będzie unikać uciążliwości dla osób trzecich, wynikających z zanieczyszczenia powietrza, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 
– lokalizację baz, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 
– stosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 

powietrza i ziemi; opłaty za te działania są wliczone w cenę kontraktową; opłaty i kary za przekroczenie 
norm dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę 

– zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru 
 Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca 
będzie w szczególności stosować się do: 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880) 
 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) 

z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi 
 Ustawy 14 grudnia o odpadach - (Dziennik Ustaw 2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami i aktami 

wykonawczymi); Wykonawca jest, w myśl ustawy, wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy – w związku z tym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów, 
tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu do 
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 826) 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
(Dz. U. nr 136, poz. 964) 

B. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych stosowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę organów administracji państwowej na użycie tych 
materiałów. 
C. Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 

Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów zostaną przez Wykonawcę 
ujęte w cenie kontraktowej. 
– Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z aktualnej ustawy o odpadach. 
– Przy realizacji robót odpadami są : urobek nadmierny z wykopów oraz materiały pochodzące z rozbiórki (z 

wyjątkiem elementów przeznaczonych do odzysku lub powtórnego wbudowania). 
– Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z katalogiem odpadów wg aktualnego Rozporządzenia 

Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów i podda odzyskowi lub wywiezie na odpowiednie 
składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów. 

– Po pocięciu i oczyszczeniu złomu Wykonawca sporządzi protokół demontażu złomu, podpisany przez 
Inżyniera i przedstawiciela Użytkownika, na podstawie którego złom zostanie przekazany do magazynu 
Użytkownika i zostanie spisany protokół przekazania złomu. 

– Materiały z odzysku nadające się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane na budowie Wykonawca, po 
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, oczyści i przewiezie do magazynu Użytkownika oraz rozładuje we 
wskazanym miejscu. 

– Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich nadmiar) 
Wykonawca jest obowiązany usunąć z terenu budowy. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie 
składowisko odpadów dla tych materiałów. Do Wykonawcy należy obowiązek zawarcia umów w zakresie 
składowania, przerobu lub utylizacji tych materiałów. Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o 
zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą do dokumentów odbioru częściowego. 

– Materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych (nadające się do powtórnego użycia) powinny być zdane w 
miejsca wskazane przez administratorów tych dróg. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, będzie stosował się do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją 
bezpieczeństwa pożarowego, obowiązującą na terenie Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek odpowiednio, 
w sposób wyraźny i widoczny, oznaczyć teren budowy oraz drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji pieszej i 
kołowej w sposób umożliwiający w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego szybką ewakuację i dojazd 
służbom ratowniczym. 
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 W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Wykonawcę prac pożarowo - niebezpiecznych, 
rozumianych jako wszelkie prace, nie przewidziane w normalnym toku realizacji zadania lub prowadzone poza 
wyznaczonymi do tego celu miejscami (takich jak prace remontowo-budowlane związane z użyciem ognia 
otwartego, prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym do niego terenie, w sąsiedztwie składowanych 
materiałów palnych lub palnych elementów konstrukcyjnych budynku lub prace związane ze stosowaniem gazów, 
cieczy i płynów palnych lub prace prowadzone w strefach zagrożonych wybuchem, np. w miejscach, w których 
prowadzone były wcześniej prace z użyciem gazów, cieczy lub płynów palnych) przed przystąpieniem do ich 
realizacji, zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na ich prowadzenie. Zezwolenie w imieniu Zamawiającego, 
wydaje Kierownik jednostki organizacyjnej Zamawiającego, na terenie którego realizowane mają być powyższe 
prace. 
 Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji kontraktu muszą przejść szkolenie z zakresu znajomości 
przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu                       

i pod jego powierzchnią i jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji 
i urządzeń na czas trwania budowy. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
spowodowane uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu przewodów, rurociągów. kabli teletechnicznych, 
elektroenergetycznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 
Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejącego uzbrojenia terenu, 
powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie Placu Budowy. O zamiarze przystąpienia  do robót w pobliżu tych urządzeń bądź zamiarze ich 
przełożeniu Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek 
uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez 
Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W 
pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

1.5.8. Ograniczenie obciążenia od osi pojazdów 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu gruntu, materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz nie 
zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, spowodowanych ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może używać pojazdów  o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących nawierzchniach 
w obrębie Placu Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem 
sprzętu budowlanego i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności winien zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien 
zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i 
utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wyznaczony przez Wykonawcę Kierownik budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie działań, 
zapewniających przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w 
przepisach bhp oraz planie BIOZ. 
 Personel Zamawiającego oraz Inżynier ma prawo żądać w każdym czasie, w szczególności przed 
przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych, okazania instrukcji bezpieczeństwa wykonywania robót 
budowlanych, informacji o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników i przedstawienia i innych informacji 
dotyczących zabezpieczenia bhp. Personel Zamawiającego oraz Inżyniera ma prawo żądać wprowadzenia zmian 
w planie BIOZ, wynikających z postępu robót budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania 
postanowień Planu BIOZ i instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone są roboty jednocześnie przez Wykonawcę oraz jego 
Podwykonawców, wówczas zobowiązani są oni do współdziałania w zakresie bhp przy prowadzeniu robót i na 
wypadek wystąpienia awarii. 
 Wykonawca zobowiązany jest, na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia koordynatora 
ds. bhp, sprawującego nadzór nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich pracowników zatrudnionych 
na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia Wykonawcy oraz poszczególnych 
Podwykonawców z odpowiedzialności formalnej ani z obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami. 
Koordynator ds. bhp zobowiązany jest do prowadzenia rejestru zasad współdziałania Podwykonawców, 
zawierającego m.in. terminy rozpoczęcia i zakończenia prac przez poszczególnych Podwykonawców oraz 
charakterystyki wykonywanych prac jak i wszelkich zagrożeń, wynikających ze współpracy z poszczególnymi 
wykonawcami podczas realizacji zadań budowy. Koordynator ds. bhp zobowiązany jest do okresowych kontroli 
stanu bezpieczeństwa bhp na terenie inwestycji, wydawania zaleceń i poleceń w tym zakresie, oraz okresowego 
raportowania Inżynierowi wyników tych kontroli. 
 Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót                 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby przedmiot robót oraz jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu 
odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochronę i utrzymanie robót, to na 
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć te roboty nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokończenie jakichkolwiek niedokończonych robót oraz za 
naprawienie wszelkich nieprawidłowości wykonania, które mogą ujrzeć światło dzienne do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu (etapu) robót 
oraz po zakończeniu robót i likwidacji zaplecza Budowy. 

 Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i robót poza Terenem Budowy, koszty ochrony fizycznej oraz 
wszelkie inne koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie kontraktowej 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca robót zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca przestrzegać będzie 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie  wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
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wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod    i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 

i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile  w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 
na 14 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku 
kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane  zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm uprzednio powołanych  w dokumentach budowy.  

1.5.13. Wykopaliska archeologiczne 
Wykonawca ma zapewnić dostęp do placu budowy Służbom Archeologicznym zgodnie z poleceniami 

Inspektora Nadzoru dla umożliwienia przeprowadzenia badań archeologicznych. 

1.5.14. Czasowe zajęcia terenu poza liniami rozgraniczającymi 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcie trenu dla celów robót poza liniami 

rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, rekompensatę za utratę zbiorów 
występujących na terenie czasowego zajęcia, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz 
doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

1.5.15. Zgodność z wymaganiami zezwoleń i decyzji 
Wykonawca uzyska zezwolenia i decyzje wymagane w Polsce na własny koszt od  odpowiednich  instytucji.  

Zezwolenia  te  obejmują  zezwolenia  na  organizację ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia na pobyt, na 
używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót, na zmianę położenia urządzeń użyteczności publicznych, itd. W 
ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru listę 
wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych do rozpoczęcia  i zakończenia robót. W porozumieniu z władzami 
lokalnymi i użytkownikami urządzeń użyteczności publicznych, Wykonawca stworzy harmonogram, w pełni 
udokumentowanych wniosków o zezwolenia i decyzje dla wykonania poszczególnych odcinków robót.  
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonania 
inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach badań i 
kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z  odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 

1.5.16. Zieleń 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 

drzew i krzewów. Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew Wykonawca zutylizuje na własny 
koszt. 
 Opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za 
wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Zamawiający.  

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 
zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji Inżyniera. 
 Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich znajdujących się w 
pasie robót drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew lub krzewów, Wykonawca jest 
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zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Wykonawca po zakończonych robotach ziemnych odtworzy wszystkie trawniki, które uległy zniszczeniu 
w czasie prowadzonych robót. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące : 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń 
 trawniki do renowacji należy przekopać z rozbiciem brył, wybraniem chwastów i zagrabieniem 
 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów 

lub krawężników o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10cm) i kompost (ok. 2-3cm) 
 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym teren należy obniżyć o 2-3cm od krawężnika 
 teren powinien być wyrównany i splantowany 
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana 
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem kolczatką lub zagrabić 
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września 
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2kg na 100m2  
 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4kg na 100m2  
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką 
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 

i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego 

 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w dokumentacji 
projektowej 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 5-10cm, następne gdy trawa 
odrośnie do wysokości 10-12cm 

 trawa po skoszeniu powinna być zgrabiona 
 nawożenie w trakcie pielęgnacji - nawóz wysiewamy, gdy trawa jest zupełnie sucha, a po wysiewie należy ją 

obficie podlać 

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować muszą uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w : 
– art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, 
z późniejszymi zmianami) 
– Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późniejszymi 
zmianami) 
 Wykaz dokumentów dopuszczających do stosowania poszczególne materiały powinien być zgodny z 
obowiązującą Ustawą o wyrobach budowlanych. Materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania materiałów stosowanych w realizacji robót 
objętych kontraktem podano w Specyfikacjach Technicznych. 

Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z 
dostarczeniem materiałów. Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny 
być uznawane jako służące określeniu projektowanych parametrów wyrobów budowlanych i urządzeń. W każdym 
przypadku mogą być stosowane inne równoważne wyroby i urządzenia innych firm o nie gorszych parametrach. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 

rozpoczęciem robót. Nie później niż 2 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badań laboratoryjnych oraz reprezentatywne próbki materiałów. W 
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przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie 
materiały z tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia ciągłych badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają niezbędne wymagania w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach 
Technicznych (ST). 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału dla 

wykonywanych robót, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inspektora Nadzoru. Użycie materiałów zamiennych nie będzie powodowało zmiany ceny 
jednostkowej materiałów, ustalonej w kontrakcie. 

2.3.  Materiały miejscowe 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

miejscowych łącznie ze wskazanymi przez Zamawiającego i nie może eksploatować materiałów miejscowych do 
czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez właścicieli, odpowiednie urzędy i zaaprobowany 
przez Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie źródła pozyskania materiału miejscowego wybranego przez 
Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierającej 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz przedstawienie proponowanej metody eksploatacji. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
proponowanego źródła oraz pokrywa wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i 
czasowo zdjęty nadkład   z terenu wykopów formowane będą w hałdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych             
w dokumentach umowy wykorzystane będą do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów miejscowych zgodna będzie z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione to koszt ich zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane, przez Inspektora Nadzoru, materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, co skutkuje nie 
przyjęciem i nie odebraniem robót i w końcowym efekcie nie zapłaceniem za wykonane roboty. 

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych ST. 
Odpowiedzialność za wady materiałowe powstałe w czasie przechowywani i składowania ponosi Wykonawca. 
Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania  i składowania niż podany w ST lecz nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno 
być prowadzone w sposób umożliwiający przegląd stanu materiałów. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Magazyny czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza jego terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę, 
po wcześniejszych uzgodnieniach ich lokalizacji z Inspektorem Nadzoru. 
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2.6. 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 materiałów to 
będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji, oraz będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji budowy.  

3.  SPRZĘT 
Wykonawca ma obowiązek używania wyłącznie sprzętu, który nie ma niekorzystnego oddziaływania na 

jakość wykonywanych robót. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera. Przy braku ustaleń w w/w dokumentach, rodzaj i typ sprzętu powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować możliwość wykonania robót zgodnie z zasadami 
ustalonymi w ST, dokumentacji projektowej i przez Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  

Sprzęt Wykonawcy lub wynajęty musi być utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy. Musi 
spełniać wymagania norm ochrony środowiska i przepisów dotyczących jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi kopie dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania, jeśli są one wymagane przepisami.  

Jeżeli ST lub dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca 
przed jego użyciem powiadomi Inżyniera o swoim wyborze i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia, nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczony do robót. Niedopuszczenie sprzętu do robót należy odnotować w dzienniku budowy. 

4.  TRANSPORT    
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba i wydajność 
środków transportu  powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Wykonawca powinien 
również dysponować sprawnymi rezerwowymi, środkami transportu umożliwiającymi prowadzenie robót w 
przypadku awarii podstawowych środków transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające tym wymaganiom i parametrom technicznym 
mogą być dopuszczone do ruchu po uzyskaniu stosownej zgody wydanej przez  właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia, na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego drogi w przypadku uszkodzenia jej 
konstrukcji. Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
ruchem jego środków transportowych po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, programem 
zapewnienia jakości robót, projektem organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na 
obowiązek sprawdzenia aktualności, na dzień prowadzenia robót map, wszelkich uzgodnień, pozwoleń i 
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decyzji. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek uzyskania potwierdzenia ważności 
poszczególnych dokumentów formalnych.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną 
przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, na polecenie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

5.2.  Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 

jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji 
Projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę. Inspektor 
Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów  i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia własne, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, łącznie z przygotowaniem i produkcją 
materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia 
Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.3.  Roboty tymczasowe 
Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych. Nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, 
utrzymywania i na koniec likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji zamówienia. 
Roboty tymczasowe nie będą opłacane odrębnie. Do robót tymczasowych zalicza się : 
– drogi tymczasowe 
– roboty ziemne 
– umocnienia ścian wykopów 
– odwodnienie wykopów 
– monitoring budynków sąsiadujących z Terenem budowy podczas prowadzenia prac odwadniających wykopy, 
– pompownie tymczasowe z rurociągami do czasowego przerzutu ścieków 
– zabezpieczenie istniejących budowli 
– usuwanie awarii na  istniejącej infrastrukturze oraz ich skutków  
– inne roboty o podobnym charakterze 
 Koszty organizacji terenu budowy, a w tym : organizacja i zabezpieczenie terenu budowy i zapleczy oraz 
organizacja ruchu na czas prowadzenia robót również należą w całości do Wykonawcy. 

5.4.  Roboty towarzyszące 
Roboty towarzyszące są to roboty nie zaliczone do robót tymczasowych, a niezbędne do wykonania robót 

podstawowych. Do robót tych należą : 
– obsługa geodezyjna 
– dokumentacja fotograficzna terenu 
– ekspertyzy i opracowania specjalistyczne 
– nadzory właścicieli istniejącego uzbrojenia 
– prace laboratoryjne i badawcze 
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– kontrola powykonawcza 
– opracowanie dokumentacji powykonawczej 
 Roboty towarzyszące Wykonawca zorganizuje i wykona na własny koszt. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót. Zatrudni 
uprawnionego geodetę, który będzie wykonywał roboty pomiarowe oraz opracuje dokumentację powykonawczą. 
Wykonawca odpowiada za dokładne namierzenie i wytyczenie w terenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w 
pasie robót oraz wytyczenie projektowanych obiektów. Przy wyznaczaniu lokalizacji istniejącego uzbrojenia 
należy wspomagać się sprzętem do wykrywania uzbrojenia podziemnego. Następstwa błędów w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Punkty odwzorowania sieci założonej przez geodetę będą zabezpieczone przez Wykonawcę, a w 
przypadku ich uszkodzenia zostaną założone ponownie na jego koszt. Wykonawca w odpowiednim czasie 
powiadomi o potrzebie usunięcia punktów i będzie zobowiązany do ich przeniesienia. Zakres robót pomiarowych 
obejmuje w szczególności : 
– wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektów 
– zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót 
– wyznaczenie reperów roboczych  
– wykonanie pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót 
– sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót 
– odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych 

Do obowiązków Wykonawcy należy : 
– potwierdzenie aktualności danych geodezyjnych dotyczących uzbrojenia podziemnego, dostarczonych przez 

Zamawiającego w ramach dokumentacji projektowej  
– sprawdzenie szkiców wykonywanych przez geodetę 
– informowanie Inżyniera o błędach w tyczeniu obiektów i reperów roboczych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z 
obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
 Prace geologiczne powinny być wykonywane przez uprawnionego geologa, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wymaganiami 
Zamawiającego. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Program zapewnienia jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 

zapewnienia jakości robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 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 robót winien 
zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i higieny pracy (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 i sterowania jakością wykonanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt, urządzenia do pomiarów i kontroli wraz z ich opisem, 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, wniosków, 
proponowany sposób i formę przekazania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 

 część szczegółową dla każdego asortymentu robót opisującą: 
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 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku materiałów, 

 sposób  zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Zapewni odpowiedni 

system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt i urządzenia niezbędne do pobierania próbek oraz 
badań materiałów i robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. Inżynier ustali zakres kontroli, konieczny do zapewnienia wykonania robót zgodnie z 
kontraktem.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych 
określających procedury badań.  

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą mogły wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia wtedy, gdy 
uchybienia w pracy laboratorium zostaną usunięte i zostanie stwierdzona odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 

6.3.   Badanie materiałów 

6.3.1.   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 
wątpliwości 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 przez niego 
zaakceptowany. 

6.3.2.  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 
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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. 

6.3.3.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych.  

6.3.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów ze 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. Koszty badań wykonanych przez niezależne laboratorium będą pokryte przez Wykonawcę, chyba że 
badane materiały/roboty wykażą zgodność z wymaganiami. W takim wypadku koszty te zostaną pokryte przez 
Zamawiającego. 

 

6.4. Atesty materiałów i urządzeń, certyfikaty, deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu, 

 posiadające deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które 
spełniają wymogi ST, 

 posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST, 
 produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań; kopie wyników przeprowadzonych badań powinny być 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie, 

 Inspektor Nadzoru nie dopuści do robót maszyn i sprzętu nie posiadających ważnych, wymaganych 
legalizacji, 

 materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie; w 
przypadku stwierdzenia ich niezgodności z wymaganiami z ST takie materiały i urządzenia zostaną 
odrzucone, 

 

6.5.  Dokumenty budowy 

6.5.1.  Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
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Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w 
Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy powinien być 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 
powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i 
Inspektora Nadzoru. Do dziennika Budowy należy wpisywać: 

    datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodniony przez Inspektora Nadzoru harmonogram robót i Program Zapewnienia Jakości Robót, 
 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 wstrzymania robót z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu i końcowych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody, temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

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

wykonywanych robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
 dane jakości materiałów, przeprowadzonych badań z podaniem wykonawcy tych badań, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót,  

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

6.5.2.  Księga Obmiaru.  
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w ST i wpisuje do Księgi 
Obmiaru. 

6.5.3.  Dokumenty badań 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru. 

6.5.4.  Pozostałe dokumenty budowy 
Oprócz wymienionych w punkcie 6.5.1. – 6.5.3. do dokumentów budowy zalicza się dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 
    protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
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    operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 korespondencję na budowie. 

6.5.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na terenie 

budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót (WPR). 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inżynier jest zobowiązany do sprawdzenia i 
potwierdzenia ze stanem faktycznym obmiarów przedstawianych przez Wykonawcę. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do kart obmiarów. 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 Inżyniera na piśmie. 
 Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie. 
 Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, w razie 
występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów   
Zasady określania ilości robót podano w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz w 

specyfikacjach technicznych. O ile dla pojedynczych elementów zadania nie określono inaczej, wszystkie pomiary 
długości wykonywane będą w poziomie w metrach. Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować 
metodę przekrojów poprzecznych lub inną zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy używane do 
przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co 
najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany 
w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości 
na pojeździe powinny być przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy 
przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia ma taki kształt, że 
jej pojemność można łatwo  i dokładnie określić. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna 
być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru na piśmie dla każdego typu 
używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca 
nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru nie podlega zapłacie. Pojazdy 
przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo 
zaakceptowane przy określonej przez niego mniejszej objętości. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzić losowo 
stopień załadowania pojazdów. Jeżeli w trakcie tej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym 
pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewieziona danym pojazdem od czasu poprzedniej 
kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. Jeżeli 
zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, materiał rozliczony na podstawie 
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objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości 
objętościowej materiału. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana w 
przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt 
objętości lub gęstości objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału 
wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. W 
przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach, belach, 
siatki ogrodzeniowe dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, to dane te mogą stanowić 
podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich 
akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie ustalono w ST. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej lub ST.   

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę w dobrym stanie podczas całego 
okresu trwania robót. 

7.4.  Wagi i zasady ważenia 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w 

miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają 
ważne świadectwa legalizacji. Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5 % używanego zakresu. Jeżeli 
kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie 
zalegalizowana. Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona 
uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich ważonych materiałów z zastosowaniem tej wagi od 
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zostanie zredukowana o stwierdzony błąd pomniejszony o dopuszczalną 
tolerancję równą 0,5 %. 

7.5.  Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary powinny być przeprowadzane przed końcowym odbiorem robót oraz w przypadku  występowania 

dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy  robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w trakcie 
ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonane powinny być w sposób zrozumiały i jednoznaczny Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w 
Księdze Obmiaru lub w razie braku miejsca w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, po uzgodnieniu 
wzoru z Inspektorem Nadzoru. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym 

przez Inspektora Nadzoru przy współudziale Wykonawcy: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
    odbiorowi pogwarancyjnemu, 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu 
powinien być 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 wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentów, przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 
przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub 
podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach 
poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję   i zasady odbioru podane w 
ST dotyczące danej części robót. 

8.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4.  Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona 
przez kierownika budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora 
Nadzoru. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego. Odbioru końcowego robót dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 
współudziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robót, dokonuje ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót Komisja powinna 
zapoznać się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.  W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających oraz robót wykończeniowych  Komisja przerywa swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość 
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i 
bezpieczeństwa, Komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umownych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego 
robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego Do 
odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami), 
 Specyfikacje Techniczne, 
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i Programem Zapewnienia Jakości Robót, 
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 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa wg ST i programem zabezpieczenia jakości, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

W przypadku gdy według Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe 
do odbioru końcowego, komisja  w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza 
komisja. 
 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w 

okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego jak w punkcie 8.4. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umowy. Dla robót wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w ofercie. 
Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczałtowe powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz 
czynności i badania składające się na jej wykonanie określone w dokumentacji projektowej i ST dla tej roboty. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 

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

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzętu, 
 koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placu budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót, 

 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
USTAWY (aktualne w dniu wykonywania robót i czynności związanych) : 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr156, poz. 1118 z późn. 
zmianami). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881). 
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 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 
1380). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.- o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z późn. zmianami). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 

150). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 204, poz. 2086). 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2005r. Nr 240 poz. 

2027) 
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 239 poz. 2019) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ((tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243) 
  Ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94) 

ROZPORZĄDZENIA (aktualne w dniu wykonywania robót i czynności związanych) : 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr198, poz.2042). 

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

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

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

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz.U. z 2003r Nr 178 poz. 1745, z późniejszymi zmianami) 

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

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

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. z 1993r Nr 96, poz. 438) 

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

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późniejszymi 
zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz.2041 z późn. 
zmianami). 
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INNE DOKUMENTY i INSTRUKCJE 
 Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczące danych rodzajów robót, 
 Aktualne wydania norm polskich PN dotyczące danych rodzajów robót, 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I÷V) Arkady, Warszawa 

1989-1990), 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003, 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001 
 

Uwaga: należy każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność przywołanych norm i przepisów. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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GEODEZYJNE 

 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) : 

CPV 45111200-0– Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                             

i odbioru robót w zakresie robót pomiarowych i prac geodezyjnych, które zostaną wykonane w ramach 
inwestycji pn.: „Odwodnienie Ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku 

Ochodze – Komprachcice działki – obręb 0024 Komprachcice ark. m. 10 dz.1595, 1607 ark. m. 11 
dz. nr 1755 obręb 0102 Ochodze ark. m. 3 dz. nr 266/1 ark. m. 5 dz. 266/2”. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikację techniczną ST-00.01.00, jako część Dokumentów Przetargowych                                
i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym 
w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających 
na geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych ujętych w pkt.1.3. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót polegających na 

robotach pomiarowych i pracach geodezyjnych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w 
Dokumentacji Projektowej. 

W zakres robót mapowych wchodzą: 
 Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z ODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej 

na terenie objętym inwestycją przed jej rozpoczęciem. Inwentaryzacja powinna być wykonana przez 
geodetę uprawnionego i powinna zawierać: 
 Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się na 

przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które zostały 
zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów topograficznych). 

 Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy przed rozpoczęciem inwestycji. Protokół ten ma 
być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. Częścią tego 
protokołu będą dokumenty opisane w punkcie powyżej. 

 Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z ODGiK inwentaryzacji osnowy 
geodezyjnej na terenie objętym powyższą inwestycją po jej zakończeniu. 

 Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się na 
przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które zostały 
zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów topograficznych) 
oraz pkt. osnowy geodezyjnej zniszczone przez wykonawcę. 

 Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy po zakończeniu inwestycji. Protokół ten ma być 
uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. 

 
W zakres robót wytyczeniowych wchodzą: 

 wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 
obiektów i tras, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 nanieść rzędne pasa drogowego wraz z rowami, 
 wykonać wykaz reperów z podaniem rzędnych wysokości oraz zaznaczyć repery na mapach do 

celów projektowych, 
 podać aktualny stan władania na mapach (nr działek) 
 dołączyć odbitki map ewidencyjnych 
 podać na mapach rzędne dna i góry studzienek kanalizacyjnych. 
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1.4.  Określenia podstawowe 
 punkty główne trasy i obiektów inżynierskich - punkty załamania, punkty kierunkowe, obrysy, 

krawędzie, osie trasy, oraz początkowy i końcowy punkt trasy, repery, osnowa wysokościowa, 
 pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w  ST – 00.00.00  "Warunki ogólne". 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00.00 "Warunki ogólne". Wykonawca 

robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST                       
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY    

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w ST – 00.00.00 "Warunki ogólne". 
 

2.2.  Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla 

dróg.  

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 "Warunki ogólne". 

 

3.2.  Sprzęt pomiarowy     
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

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

Stosowany sprzęt do robót pomiarowych przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST – 00.00.00 "Warunki ogólne". 

 

4.2.  Transport sprzętu i materiałów    
   
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano ST – 00.00.00 "Warunki ogólne". 

 

5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnionego 
geodetę, który zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne, krawędzie, 
załamania i obrysy geometryczne obiektów oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć 
Wykonawcy szkic wytyczenia oraz wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno 
być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru 
o wszelkich błędach  w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Wykonawca powinien 
sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą 
być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty 
wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające     
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 

5.3.  Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów  
wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m Wykonawca powinien założyć robocze punkty 
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Repery 
robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych 
lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie                          
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację 
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone                            
w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
Wyznaczenie punktów głównych, osi tras, krawędzi, załamań budowli wykonać należy w oparciu               
o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy 
geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osiach budowli nie 
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powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne na osiach 
krawędziach i załamaniach wyznaczyć należy z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
określonych w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie prace realizacyjne należy wykonywać w oparciu                               
o geodezyjnie wyznaczone elementy geometryczne budowli. Poszczególne elementy geometryczne 
budowli powinny być wyznaczone i zastabilizowane w sposób umożliwiający operatywne ich 
wykorzystanie podczas realizacji budowli. Ze względu na rodzaj robót i transport technologiczny 
geodezyjne wyznaczenie osi i obrysów elementów budowli wymaga wyznaczenia bocznych 
odnośników usytuowanych poza bezpośrednią strefą robót, nie narażoną na zniszczenie                                   
i umożliwiających szybkie odtworzenie uszkodzonych punktów.  

5.4.  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu 
nasypów i wykopów w przekrojach, wyznaczenia odsadzek, nachyleń itp., zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót            
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczania krawędzi nasypów  i wykopów należy 
stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów                              
o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy. Odległość ta co najmniej 
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów 
poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją 
projektową. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót.   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00.00.00 "Warunki ogólne".  

6.2.  Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem terenu, przekrojów poprzecznych, 

załamań i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych                            
w instrukcjach i wytycznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

6.3.  Sprawdzanie robot pomiarowych 
Sprawdzenie robót pomiarowych polegać winno na: sprawdzaniu niwelatorem roboczych punktów 

wysokościowych, sprawdzaniu taśmą i szablonem z poziomicą miejsc załamań, osi, krawędzi                          
w miejscach budzących wątpliwości. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00.00 "Warunki ogólne".  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót   
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 "Warunki ogólne". 
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8.2.  Sposób odbioru robót  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem budowli w terenie następuje na podstawie szkiców                       

i dzienników geodezyjnych i operatów obsługi realizacyjnej, które Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00 "Warunki ogólne". 

Płatność za jednostkę obmiaru dla robót geodezyjnych ustaloną na etapie przetargu przyjmować należy 
na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych. Zgodnie z Dokumentacją Projektową cena 
za roboty związane z powierzchniowymi robotami ziemnymi obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie pomiarów dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem,  
 oznakowanie punktów ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 wyznaczenie i wytyczenie przekrojów poprzecznych i podłużnych, z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 
 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
 Instrukcja Techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
 Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji                               

i Kartografii, Warszawa 1979. 
 Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978                  
 Instrukcja Techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
 Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
 Wytyczne techniczne G-3.3. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983 
 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 
Uwaga: należy każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność przywołanych norm i przepisów. 
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ST – 00.02.00 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 

CPV 45111100-9– Roboty w zakresie burzenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa Projektu : 
Ciąg pieszo – rowerowy w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze – Komprachcice 

działki – obręb 0024 Komprachcice ark. m. 10 dz.1595, 1607 ark. m. 11 dz. nr 1755 

obręb 0102 Ochodze ark. m. 3 dz. nr 266/1 ark. m. 5 dz. 266/2 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00.02.00) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach Projektu                               
pn.: „Odwodnienie Ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze – 
Komprachcice działki – obręb 0024 Komprachcice ark. m. 10 dz.1595, 1607 ark. m. 11 dz. nr 
1755 obręb 0102 Ochodze ark. m. 3 dz. nr 266/1 ark. m. 5 dz. 266/2”.  

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikację techniczną ST-00.02.00, jako część Dokumentów Przetargowych                             

i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem 
wskazanym w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających 
na rozbiórce dróg i innych obiektów podobnych ujętych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z rozebraniem nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, kostki betonowej, które będą 
wykonywane w ramach prac ujętych w projekcie. 
W zakresie rzeczowym robót związanych z robotami rozbiórkowymi należy wykonać: 
 Mechanicznie usunięcie nawierzchni tłuczniowej przed wykonaniem robót ziemnych kanalizacji 

deszczowej; 
 Załadunek gruzu tłuczniowego i odwóz na składowisko odpadów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustaleniami PN-87/B-01070 „Sieć 

kanalizacyjna – zewnętrzna - obiekty i elementy wyposażenia - terminologia” oraz odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i EN-PN) i ST-00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00. 

Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca wskaże 
urządzenia przydatne do dalszego użycia, które zaakceptuje Inżynier. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego i ręcznie. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót rozbiórkowych metodą wybuchową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Kontraktem, ST                  
i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Inżyniera. 
W przypadkach szczególnych Inżynier na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę 
technologii robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Inżyniera. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00. 
Materiały pochodzące z rozbiórki należy wykorzystać do naprawy nawierzchni, inne usunąć z palcu 
budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00.00. 

Zastosowany sprzęt budowlany użyty do robót rozbiórkowych powinien być zgodny z technologią 
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założoną w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadać pod względem typów  i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Wykonawca przystępujący do wykonania rozebrania  nawierzchni jezdni wraz z podbudową powinien 
zapewnić sobie możliwość korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM), 
 koparko-ładowarka samobieżna 0,5-0,6, 
 spycharka gąsienicowa 74 kW, 
 drobny sprzęt mechaniczny do wykonywania robót sposobem ręcznym, 
 samochód samowyładowczy 15-20 t, 
 zrywarka przyczepna, 

 
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji  Projektowej i wymaganiami Specyfikacji  Technicznej. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST-00.00.00. 

Trasę odwozu gruzu należy uzgodnić z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu i Inspektorem  Nadzoru.  
Materiały z rozbiórki nawierzchni asfaltowej, betonowej oraz  podbudowy z kruszywa stanowią  gruz, 
który podlega odwozowi do miejsca składowania.   
Wybór miejsca składowania należy do obowiązku Wykonawcy.  
Materiały  z  rozbiórki podbudowy betonowej, stanowią własność  Zamawiającego  i  w  stanie  
nieuszkodzonym należy je przewieźć na składowisko wskazane przez  Inżyniera.  Materiał  
uszkodzony należy  przewieźć na  miejsce  składowania –po  akceptacji Inżyniera.    
Odpady należy przewozić zabezpieczone, aby nie spowodować w trakcie transportu zanieczyszczenia 
środowiska. 
Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami transportu lub w 
szczelnie zamkniętych kontenerach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00.00. 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej. 
Roboty obejmują rozbiórkę, segregację powstałych odpadów i załadunek na środki transportowe, ich 
wywóz i utylizację. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanie odpadów, 
aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji 
odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. 
Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inwestora . Elementy i materiały, które 
zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi Kontraktu harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone  roboty. 

5.2. Rozebranie nawierzchni 
Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem 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 niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 
rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane 
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składowisko odpadów lub składowisko materiałów z odzysku. 
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). 
Kolejność rozbieranych odcinków drogowych należy uzgodnić w harmonogramie z Inżynierem.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sporządzenia  we  własnym zakresie projektu  technologii i  
organizacji  robót, który   podlega zaakceptowaniu przez  Inżyniera. 
Założona  technologia usunięcia  nawierzchni musi spełniać  następujące  warunki : 
 zapewnienie  zdjęcia  wszystkich  warstw  rozbieranej  nawierzchni, 
 gwarancja  nie  powodowania  uszkodzeń jakichkolwiek elementów pobocza lub  jezdni  nie  

podlegających rozbiórce, 
 nie  uszkodzenie przebiegającego, istniejącego uzbrojenia terenu. 
Wszystkie produkty  powstałe przy usuwaniu  nawierzchni muszą  być  odwiezione na  wysypisko 
odpadów. Niedopuszczalne  jest zrzucanie  produktów rozbiórki na  przyległy teren. 
W trakcie prowadzenia  robót rozbiórkowych Wykonawca  zobowiązany jest do zapewnienia, aby gruz 
z rozbiórki nie  zagrażał  bezpieczeństwu ruchu na  drodze. 
Rodzaj usuwanych warstw i  ich średnia grubość podane są w Przedmiarze Robót.  
Podbudowy i nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych i betonowych rozbierać poprzez 
mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy 
oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Drogi z płyt prefabrykowanych demontować przy użyciu właściwego 
sprzętu. Materiały niebezpieczne utylizować. 

5.3. Rozebranie podbudowy  
Roboty rozbiórkowe  elementów  podbudowy obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich  

jej elementów zgodnie  z  Dokumentacją Projektową, ST lub  wskazanych  przez  Inżyniera. 
Decyzję o ewentualnym  zakwalifikowaniu  materiału z  rozbiórki do  ponownego  wbudowania 
podejmuje  Inżynier.  
Wszystkie  elementy  możliwe do powtórnego  wykorzystania powinny być  usuwane bez  
powodowania zbędnych  uszkodzeń. O  ile  uzyskane  elementy  nie  stają  się  własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je  w miejsce  wskazane przez  Inżyniera. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów  dróg, znajdujące  się  w  miejscach, gdzie zgodnie  z  
Dokumentacją Projektową będą  wykonane  wykopy  drogowe, powinny być  tymczasowo 
zabezpieczone. W  szczególności należy zapobiec gromadzeniu się  w  nich wody opadowej.  
Gruz  z  rozbiórki  jest  własnością  Wykonawcy  i powinien być usunięty z terenu budowy w sposób  i  
terminie  nie  kolidującym  z wykonaniem innych  robót. 
Załadunek gruzu na  środki  transportu należy prowadzić za pomocą koparki lub ładowarki.   
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do  akceptacji  projekt organizacji  ruchu na  czas wykonania  prac 
rozbiórkowych w obrębie robót. 
Projekt powyższy po  akceptacji  przez  Inżyniera powinien  być  staraniem Wykonawcy zatwierdzony 
przez  właściwe  władze.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00. 

Sprawdzeniu  podlega zgodność sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych z zaakceptowaną przez  
Inżyniera technologią i  organizacją robót. 
Kontrola jakości robót obejmuje wizualną ocenę kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
wywozu gruzu z miejsca budowy, jak  również sprawdzenie  stopnia uszkodzenia elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz zgodność wykonanych robót z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi przepisami. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00.00. 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 
 m2 dla rozbiórki nawierzchni i podbudowy dróg, 
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Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Cena obejmuje ilość prac rozbiórkowych wg rzeczywistego obmiaru dokonanego w  trakcie 
prowadzenia  robót. W  cenę  należy  wliczyć  koszt  składowania gruzu oraz koszt przywozu 
materiałów  do  ponownego użytku.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera 
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00.00. 

Odbiorowi podlega wykonanie robót przewidzianych Dokumentacją Projektową do rozbiórki. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, Warunkami 
Technicznymi oraz obowiązującymi Normami. 
W  przypadku  stwierdzenia  usterek  ustalony zostaje zakres wykonania robót  poprawkowych, które 
Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z  Inżynierem.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.00. 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszej ST. 
Cena wykonania robót dla [m2] rozebranej nawierzchni obejmuje między innymi: 

 wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą ST, 
 dostawę i zabezpieczenie niezbędnego sprzętu budowlanego oraz sprzętu i oznakowania 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, 
 wykonanie robót przygotowawczych, zasadniczych i końcowych, 
 dla  materiałów  zakwalifikowanych  przez  Inżyniera  do  wykorzystania- oczyszczenie, 

załadunek i odwóz materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego wskazane  przez  
Inżyniera, 

 dla pozostałych  materiałów stanowiących własność  Wykonawcy – załadunek  i odwóz na  
wysypisko wraz  z  kosztami  utylizacji,     

 wykonanie  wszystkich niezbędnych pomiarów prób i sprawdzeń, 
 oznakowanie  miejsca robót i jego  utrzymanie, 
 opłatę za składowanie odpadów z budowy- remontu i przebudowy dróg, gruntu i ziemi                      

z wykopów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 
b) Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej szczególne przepisy BHP i ochrony środowiska (w 

tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe). 
c) BN-68/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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1.   WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                           

i odbioru robót ziemnych związanych z realizacją inwestycji pn: Ciąg pieszo – rowerowy w pasie drogi 
nr 429 na odcinku Ochodze – Komprachcice działki – obręb 0024 Komprachcice ark. m. 10 dz.1595, 

1607 ark. m. 11 dz. nr 1755 obręb 0102 Ochodze ark. m. 3 dz. nr 266/1 ark. m. 5 dz. 266/2. 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikację techniczną ST-01.00.00, jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót ziemnych 

ujętych w pkt.1.3. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych dla obiektów 

ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach projektu i obejmują: 
w zakresie kanalizacji deszczowej: 

 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek; 
 Wykopy kontrolne w celu inwentaryzacji podziemnych sieci istniejących; 
 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli, sieci gazowych i wodociągowych na czas wykonania 

sieci kanalizacyjnej oraz założenie rur osłonowych w trasie projektowanej kanalizacji; 
 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli, sieci gazowych i wodociągowych po wykonaniu sieci 

kanalizacyjnej; 
 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli po wykonaniu sieci kanalizacyjnej zabezpieczenia z rur 

osłonowych w trasie projektowanej kanalizacji; 
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi; 
 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych; 
 Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach suchych; 
 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi; 
 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi w ziemi uprzednio zmag. w hałdach              

z transportem urobku-  odwóz na wysypisko lub hałdy rezerwowe; 
 Wykopy jamiste pod studnie kanalizacyjne; 
 Ręczne zasypanie wnęk wykopów z ubiciem przy studniach; 
 Mechaniczne zasypanie wykopów po wykonaniu robót montażowych na sieci kanalizacyjnej; 
 Zagęszczenie gruntu po zasypaniu koparkami wykopów kanalizacji deszczowej; 
 Załadunek nadmiaru gruntu i transport na wysypisko lub hałdy rezerwowe; 
 Wykonanie podsypki i obsypki wraz z zagęszczeniem; 
 Wyrównanie powierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych w trasie rurociągów; 
 Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - humus wcześniej usunięty                

i złożony na odkładzie; 
 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem; 

w zakresie likwidacji istniejącego rowu: 
 Przemieszczenie gruntu wydobytego z wykopu i dostarczenie w obręb robót do zasypania 

istniejącego rowu (wykonania zasypania rowu); 
 Wykonanie zasypania rowu mechanicznie koparkami; 
 Formowanie i zagęszczenie gruntu; 
 Załadunek nadmiaru gruntu i transport na wysypisko;   
 Rozścielenie warstwy humusu na powierzchni rowu po likwidacji; 
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1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane i 

przepisami techniczno-budowlanymi. 
Wykopy. Doły szeroko- i wąsko przestrzenne liniowe dla fundamentów lub liniowe dla urządzeń 
instalacji podziemnych, 
Zasyp.  Wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych, 
Ukopy. Miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny.  
Wykopy obiektowe. Wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 
Nasypy.  Użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo 
zagęszczony, 
Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
Plantowanie terenu.  Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 
zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość do 50 m, 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = Pd / Pds 
gdzie: 
Pd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

Pal szalunkowy. Element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem 
łączącym (brus, grodzica), 
Ścianka szczelna. Ściana złożona z podłużnych elementów (drewno, stal, beton), zagłębionych w 
grunt ściśle jeden obok drugiego.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Inżyniera. 

2.   MATERIAŁY  
Wymagania ogólne stosowania materiałów podano w ST-00.00.00 Warunki ogólne. Do 

wykonania robót ziemnych stosuje się następujące materiały : 
A. Materiały wbudowane : 

– piasek na podsypkę, warstwę ochronną i do zasypki - wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

– pospółka do zasypki – wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

– rury osłonowe dwudzielne Ø110 mm do zabezpieczenia kabli 
– woda, która powinna spełniać warunki podane w normie PN-88/B-32250. Jeżeli woda 

pochodzić będzie z sieci wodociągowej komunalnej, badania sprawdzające nie będą 
wymagane. Przy korzystaniu z innych wód Wykonawca winien przeprowadzić badania 
sprawdzające zgodność właściwości wody z wymaganiami normy oraz na wypadek jej 
zanieczyszczenia przewidzieć dodatkowe źródło zaopatrzenia w wodę czystą. W przypadku 
każdorazowej zmiany źródła zaopatrzenia w wodę należy wykonać badania sprawdzające. 
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej zapach - woda nie powinna 
wydzielać zapachu gnilnego, zawiesina - nie powinna zawierać zawiesiny (kłaczków), 
kwasowość wody pH powinna być nie mniejsza niż 4. 

– nasiona traw, azofoska; 
– żwir uziarnienie 2-8 mm. 

B. Materiały tymczasowe (do usunięcia po zakończeniu robót) : 
– boksy szalunkowe do wykopów liniowych 
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– szalunki typowe do wykopów punktowych 
– szalunki rozparte z wyprasek stalowych 
– krawędziaki, deski, podkłady drewniane, pręty stalowe dla zabezpieczenia istniejącego 

uzbrojenia podziemnego 

2.1. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty z wykopów powinny być wywiezione przez wykonawcę. Zapewnienie terenu na 

składowanie należy do obowiązków Wykonawcy. Grunt do zasypki wykopów powinien być dowieziony z 
zewnątrz (pełna wymiana gruntu zasypki w profilu – grunt z zakupu), o składzie i właściwościach 
umożliwiających osiągnięcie wymaganych zagęszczeń. W przypadku natrafienia na grunty przydatne 
do zasypki (grunty piaszczyste) zgodę na zabudowanie podejmuje inżynier w oparciu o stosowne 
badania wskazujące na umożliwienie zagęszczenia do wartości I=0,98.Grunty przydatne do robót 
związanych z budową kanalizacji mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem 
Inżyniera. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Grunty i materiały nieprzydatne do zasypek, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
miejsce składowania. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

2.3. 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 przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Materiały składowane będą 
w obrębie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.   SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00.00.00 Warunki ogólne. Sprzęt do robót 

ziemnych musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania robót. 
Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność jednostek 
sprzętu musi zagwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami, określonymi w dokumentacji 
projektowej, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera, w terminie przewidzianym w 
kontrakcie. 
 Roboty przygotowawcze związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym wykopów     
i projektowanych obiektów oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robót wykonywane 
będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 
 Do wykonania robót ziemnych należy stosować: koparki podsiębierne, koparki gąsienicowe, 
ładowarki przedsiębierne, spycharki, ubijak spalinowy i samochody samowyładowcze – w ilości i o 
pojemnościach, dostosowanych do miejscowych warunków terenowych i dopuszczalnego obciążenia 
dróg dojazdowych do miejsca wykonywanych robót, gwarantujących terminowe wykonanie robót.  

Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

 4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 00.00.00. Masy ziemne 

przewidziane do przemieszczenia transportowane będą częściowo po drogach utwardzonych                                 
i częściowo po drogach nieutwardzonych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
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wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie              
i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartość wyszczególnioną w dokumentacji projektowej nie 
może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady prowadzenia robót 
 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST 00.00.00. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny 
być wykonywane roboty ziemne i prace przygotowawcze do robót budowlanych. 

5.1.1. Czynności poprzedzające wykonanie wykopów 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy w szczególności : 

– zapoznać się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami i rzędnymi istniejących sieci 
wodociągowych, lokalizacją uzbrojenia podziemnego 

– zaktualizować lokalizację uzbrojenia podziemnego na mapach 
– uzgodnić protokolarnie z właścicielami terenów warunki i termin prowadzenia robót 
– wykonać dokumentację fotograficzną terenu robót 
– na trasach projektowanych przewodów wykonać przekopy kontrolne w celu : 

-zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodów podziemnych biegnących 
równolegle lub krzyżujących się z wykopem 
-określenia rzeczywistych lokalizacji lub głębokości posadowienia innych obiektów budowlanych, 
np. fundamentów torów suwnicy co umożliwi właściwe zabezpieczenia przewodów lub innych 
obiektów przed uszkodzeniem lub będzie podstawą do ewentualnego skorygowania 
projektowanych rozwiązań 
- ustalenia występujących w danym czasie rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w celu 
uzyskania danych do skutecznego prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem wykopów            
i ich skutecznym odwodnieniu umożliwiającym budowę kanałów. 

– ustalić miejsce terenu budowy 
– ustalić miejsce składowania urobku 
– ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową  
– teren wykopów skontrolować sprzętem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczyć w terenie 

osie wykonywanych przewodów i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek, węzłów 
montażowych i armatury 

– dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych 
– repery robocze nawiązać do reperów sieci państwowej 
– zabezpieczyć teren prac przed osobami postronnymi 
– wprowadzić organizację ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem 
– powiadomić wszystkich użytkowników obcych sieci o terminie rozpoczęcia robót ziemnych, ustalić 

sposób zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robót i zapewnić ich nadzór nad robotami 
– przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie ziemi roślinnej (humusu) poza pas robót, 

usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych istniejących 
obiektów lub ich resztek, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą 
wykonywane, urządzenie objazdów, przejazdów i dróg dojazdowych. 

5.1.2. Roboty rozbiórkowe 
Rozbiórki winny być prowadzone w ilości i wyznaczonym rozmiarze, wynikających 

z Dokumentacji Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materiały powinny być usunięte i wywiezione do 
miejsca ich utylizacji. Materiały przydatne do ponownego wbudowania należy oczyścić i złożyć na 
tymczasowym składowisku. Przydatność materiałów do ponownego ich wbudowania w ramach 
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odtwarzania terenu do stanu pierwotnego winna być na bieżąco uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. 
Zakres i sposób rozbiórki konstrukcji istniejących nawierzchni utwardzonych dróg i placów winien być 
uzgadniany na bieżąco z Zarządcą dróg w obecności Inspektorem Nadzoru. Rozpoczęcie robót 
rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem 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. Rozbiórkę nawierzchni wykonać schodkowo, z rozdziałem na warstwy 
podbudowy i nawierzchni. Roboty wykonywać po uprzednim nacięciu nawierzchni jezdni. Elementy 
zabudowy pasa drogowego, nie podlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Gruz z rozbiórki powinien być usunięty przez Wykonawcę z terenu budowy oraz zutylizowany,               
w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót.  
 Roboty rozbiórkowe elementów nawierzchni lub podbudowy obejmują usunięcie z pasa robót 
wszystkich elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. 
Materiały z rozbiórki, zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtórnego wykorzystania 
Wykonawca oczyści, posortuje i złoży na tymczasowe składowisko lub, w zależności od stanowiska 
Zarządcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym. 
 Roboty rozbiórkowe elementów ogrodzeń obejmują usunięcie z pasa robót wszystkich 
elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiały 
zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtórnego wykorzystania Wykonawca oczyści, 
posortuje i złoży na tymczasowe składowisko. Pozostałe materiały Wykonawca usunie z terenu budowy 
i zutylizuje, w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. 
 Wytyczenie zasadniczych linii powinno być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru 
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane 
z dokładnością do ±5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Szerokość wykopu 
nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10cm. Po wykonaniu wykopu lub w 
czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzać rodzaj gruntu, czy odpowiada 
wymogom dla posadowienia obiektu. 

5.1.3.  Wykonanie wykopów pod obiekty liniowe  
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00.00.00 Wykopy należy 

wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Wykonywane będą wykopy liniowe 
i obiektowe, pionowe, o ścianach umocnionych, z odwozem urobku. Wymiary wykopów liniowych 
dostosować do średnicy przewodów i głębokości ich posadowienia. Wymiary komór przeciskowych / 
przewiertowych dostosować do używanego sprzętu i długości stosowanych rur. Wykopy dla studzienek 
dostosować do ich średnic. W każdym przypadku należy zachować minimalne szerokości przestrzeni 
roboczych pomiędzy ścianami szalunków i ścianami rur i studzienek. Wykopy odsłaniające istniejące 
uzbrojenie wykonywać ręcznie, ze szczególną ostrożnością. Wyjście po drabinie z wykopu powinno być 
wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m.  
 Przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia prace ziemne wykonywane będą ręcznie, pod 
nadzorem właścicieli uzbrojenia. Wykopy zabezpieczone będą typowymi boksami szalunkowymi, 
szalunkami do wykopów lub wypraskami stalowymi. Wielkość szalunków musi być dostosowana do 
wymiarów wykopów.  
 Wykop rozpoczynać należy od najniższego punktu tj. od odbiornika i prowadzić w górę 
w kierunku przeciwnym do spadku kanału, w taki sposób, aby zapewnić możliwość grawitacyjnego 
odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w innym punkcie. 
 W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 
(nad wykopem na wysokości ca 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach ca co 30m) umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy powinny mieć 
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wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników ustawić należy 
zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Dno wykopu wykonywanego ręcznie należy 
pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o około 5cm a przy wykopie wykonywanym 
mechanicznie – o około 15cm wyższym od projektowanej rzędnej posadowienia kanału lub obiektu. 
 Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopów w pasie drogowym dopuszcza się wykorzystanie 
gruntu rodzimego z wykopów, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę badań tego gruntu 
i opinii geologa o spełnieniu wymagań ich przydatności do ponownego wbudowania i możliwości 
uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia nasypu po wykopach.  Powyższe podlega procedurze 
kontraktowej zatwierdzenia materiału przez Inżyniera. 
Wszystkie wykopy do wysokości 0,3m ponad wierzch rury zasypać i zagęścić warstwami grubości 20cm 
do min. 95% Proctora. Pozostałą część zasypki wykonać: 

 w ulicach i chodnikach gruntem sypkim, z zagęszczeniem Is=0,98 
 w terenach zielonych gruntem z wykopu z zagęszczaniem min Is=0,98 
 Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niż głębokość jej posadowienia zabezpieczyć ją należy przed osiadaniem 
i odkształceniem. W trakcie prowadzenia robót odwadniających należy prowadzić monitoring budynków 
sąsiadujących z Terenem budowy. 
 Po zasypaniu wykopów odtworzyć stan pierwotny terenu: rozplantować warstwę humusu, 
odbudować rozebrane nawierzchnie drogowe, tereny zielone obsiać trawą. Rozbiórkę i odbudowę 
nawierzchni wykonać zgodnie ze specyfikacją części drogowej. 
 Tolerancja  dla  rzędnych  dna  wykopu  nie  powinna  przekraczać  + 3 cm  dla  gruntów  
zwięzłych, + 5 cm dla  gruntów  wymagających  wzmocnienia. Natomiast  tolerancja szerokości wykopu  
wynosi + 5 cm. Wykopy dla potrzeb obiektów składowiska przewiduje się przy użyciu sprzętu 
mechanicznego a w szczególności: 

 wykopy przy formowaniu obiektów:  
- koparka podsiębierna gąsienicowa o pojemności 0,60 m3, 
- koparka zgarniakowa gąsienicowa o pojemności 0,60 m3, 
- koparka zgarniakowa gąsienicowa o pojemności 0,25 m3, 
- spycharka gąsienicowa o mocy 75 KM i 100 KM, 

 przemieszczania gruntów: 
- spycharka gąsienicowa o mocy 75 KM i 100 KM, 

 transport gruntów : 
- samochody samowyładowcze 5,0 – 10,0 Mg, 

5.1.4.  Wykonanie wykopów sposobem ręcznym 
Zakres robót ziemnych (wykopów) wykonywanych sposobem ręcznym obejmuje roboty 

pomocnicze i wykończeniowe przy robotach wykonywanych sprzętem mechanicznym. 

5.1.5.  Pozyskanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów miejscowych i nie może eksploatować materiałów miejscowych do czasu gdy plan 
eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez właścicieli, odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez 
Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie źródła pozyskania materiału miejscowego wybranego przez 
Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, 
zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz przedstawienie proponowanej metody 
eksploatacji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                            
i jakościowych materiałów z proponowanego źródła oraz pokrywa wszystkie koszty związane                            
z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i czasowo zdjęty nadkład z terenu wykopów formowane 
będą w hałdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie materiały 
pozyskane z wykopów z miejsc wskazanych w dokumentach umowy wykorzystane będą do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja 
źródeł materiałów miejscowych zgodna będzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
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 5.1.6. Obudowa ścian wykopu 
 Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt zabezpieczenia wykopów na 
czas prowadzenia robót, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę istniejących obiektów. Wykopy 
mogą być zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopów punktowych  lub 
grodziami stalowymi rozpartymi ramami z kształtowników stalowych. Wielkość szalunków musi być 
dostosowana do wymiarów wykopów. Zabezpieczenie ścian wykopu należy wykonywać jednocześnie z 
odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Należy przestrzegać, aby : 

 górne krawędzie szalunku wystawały na wysokość 15 cm ponad teren 

 rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadaniem 

 krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu 
przy wykopie  

 nie pozostawiać wykopów nie oszalowanych i nie zabezpieczonych 
 Niezależnie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych ścian wykopów, Wykonawca 
zobowiązany jest do ciągłego prowadzenia badań gruntowo-wodnych, na podstawie których sporządzi 
lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia ścian wykopów, w zależności od panujących w danej strefie 
realizacji robót ziemnych warunków, zarówno gruntowo - wodnych oraz w zależności od przyjętego 
przez Wykonawcę sposobu odwodnienia wykopu. 
 Na etapie składania oferty Wykonawca winien skalkulować w cenie jednostkowej wykonywania 
wykopów ryzyko konieczności zastosowania sposobów zabezpieczenia pionowych ścian wykopów, 
takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. płytowo-rozporowym, wypraskami, ściankami szczelnymi 
(grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.  

5.1.7. Odwodnienie terenu objętego robotami ziemnymi 
 Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek wykonywania 
robót ziemnych w taki sposób, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód opadowych z placu budowy do istniejących zbiorników naturalnych 
i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.1.8.  Odwodnienie wykopów 
 Na odcinkach sieci posadowionych poniżej poziomu wody gruntowej konieczne jest 
odwadnianie wykopów. Wykonawca powinien opracować projekt odwodnienia i uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
 Niezależnie od wytycznych projektowych odwadniania wykopów, Wykonawca zobowiązany jest 
do ciągłego prowadzenia badań gruntowo-wodnych, na podstawie których sporządzi lub zaktualizuje 
projekty odwadniania wykopów, w zależności od panujących w danej strefie realizacji robót ziemnych 
warunków, zarówno gruntowych (rodzaj gruntu, przewarstwienia, przepuszczalność, stopień 
nawodnienia) jak i wodnych (poziom zwierciadła wód gruntowych, głębokość wykopu). 
 Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej wykopów w gruntach nawodnionych, winien 
skalkulować ryzyko i przewidzieć skuteczne odwodnienie wykopów, pozwalające obniżyć poziom wód 
gruntowych min. 50cm poniżej projektowanej rzędnej posadowienia obiektów oraz odprowadzenie wody 
do odbiorników – na czas realizacji robót montażowych i zasypki wykopów. Projektowany przez 
Wykonawcę sposób odwodnienia wykopów winien uwzględniać wpływ zastosowanego systemu 
obniżania zwierciadła wody na zachowanie nośności podłoża pod fundamentami przyległych obiektów 
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budowlanych. Za zniszczenie lub uszkodzenie sąsiadujących z terenem budowy obiektów budowlanych 
z powodu nieprawidłowego doboru systemu odwodnienia wykopu lub nieprawidłowego prowadzenia 
robót odwodnieniowych odpowiada Wykonawca.  
 Roboty odwodnieniowe prowadzić pod nadzorem hydrogeologa. 
 Na etapie składania oferty, Wykonawca winien skalkulować w cenie jednostkowej wykonywania 
wykopów w gruntach nawodnionych ryzyko określenia na etapie realizacji robót, niezbędnego czasu na 
osiągnięcie wymaganej depresji oraz ryzyko wystąpienia konieczności zastosowania następujących 
sposobów odwodnienia wykopów : 

a) poprzez odwodnienie wykopów agregatami pompowo-próżniowymi z igłofiltrami lub igłostudniami 
b) poprzez pompowanie wody z wykopu pompami zatapialnymi, usytuowanymi w studniach 

drenażowych, do których należy podłączyć jednostronny drenaż z rur drenarskich z tworzyw 
sztucznych, chronionych obsypką żwirową lub włókniną filtracyjną, posadowiony w dnie wykopu  

c) poprzez pompowanie wody ze studni głębinowych, odwierconych i zapuszczonych przez 
Wykonawcę – o ile wcześniej wskazane sposoby odwodnienia będą nieskuteczne 

d) poprzez prowadzenie innych metod obniżenia zwierciadła wód gruntowych, wynikających z 
projektu odwodnienia wykopów, sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez 
Inżyniera 

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

 5.1.9. Wykonanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Roboty należy wykonywać w suchym wykopie, na wyrównanym podłożu, z zachowaniem struktury 
gruntu rodzimego. Podłoże, podsypka z piasku wg PN-EN 13139:2004 Kruszywa do zaprawy powinna 
być wykonana do poziomu posadowienia rurociągu. Wykonanie podłoża : 

Kanały – na podsypce piaskowej, grubości 20 cm, górna część – do kąta podparcia 120 .  
Zagęszczenie podsypki: 95% wg Proctora. Górną warstwę podsypki wykonać bez zagęszczania. 

Podłoże powinno być tak przygotowane, aby rura po ułożeniu miała kąt podparcia 120, na całej 
długości. W miejscach występowania połączeń należy w podłożu wykonać dołki montażowe. W 
miejscach gdzie montowana będzie armatura, wykonać dołki o wymiarach odpowiadających wymiarom 
podpór betonowych pod armaturą, z uwzględnieniem konstrukcji szalunku. Zagęszczanie podsypki 

prowadzić przy użyciu lekkich zagęszczarek wibracyjnych (ciężar roboczy  0,30 kN) lub lekkich 

zagęszczarek płytowych o działaniu wstrząsowym (ciężar roboczy  1,00 kN). 

5.1.10. Zasypka i zagęszczanie 
 Przed zasypaniem przewodu dno wykopu należy oczyścić z zanieczyszczeń, powstałych po 
montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu, obiektów na przewodzie i izolacji wodoszczelnej. 
 Do zasypywania przewodu można przystąpić po zakończeniu montażu, sprawdzeniu 
prawidłowości ułożenia i wykonaniu pomiarów geodezyjnych. Zasypanie rurociągów przeprowadzić 
etapami : 

 Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i nasypki) rur przewodowych do wysokości 30 cm nad 
wierzch rury, materiałem nowym, z pozostawieniem odkrytych miejsc łączenia rur do czasu 
przeprowadzenia prób szczelności. 

 Po pozytywnych próbach szczelności – wykonanie warstwy ochronnej na złączach rur. 

 Wykonanie zasypki do poziomu spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni drogi lub 
poziomu wynikającego z ukształtowania terenu. Zasypkę wykonać kruszywem nowym (w 
drogach i chodnikach) lub gruntem rodzimym – piaskiem lub pospółką (tereny zielone), 
warstwami, z jednoczesnym zagęszczaniem każdej warstwy i rozbiórką umocnienia wykopu. 
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Obsypkę należy wykonać piaskiem. Obsypka musi być prowadzona jednocześnie z obu stron 
rurociągu. Szczególną uwagę zwrócić na podbicie pachwin, które należy wykonać przy użyciu 
podbijaków drewnianych. Zagęszczenie 95 % wg Proctora. W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia 
należy utrzymywać wykop w stanie suchym. 
 Nasypkę wykonać piaskiem, do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, używając lekkich urządzeń 
zagęszczających – jak dla obsypki. Wymagane zagęszczenie tej warstwy : zgodnie z wymogami: 

 w ulicach gruntem sypkim, nowym do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury z zagęszczeniem 
Is=0,95; 

 w poboczach i chodnikach do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury z zagęszczeniem Is=0,95; 
 w terenach zielonych gruntem z wykopu z zagęszczaniem min Is=0,95 

 Zasypkę można wykonać piaskiem lub pospółką. Warstwa przykrywająca w przedziale od 0.30 
do 1.00 m nad wierzch rury może być zagęszczona za pomocą średniej wielkości zagęszczarek 
wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,60 kN) lub za pomocą płytowych zagęszczarek 
wstrząsowych (maksymalny ciężar roboczy 5,00 kN). Powyżej 1.00 m przykrycia rurociągu mogą być 
stosowane średnie i ciężkie urządzenia do zagęszczania. Zagęszczenie prowadzić na całej szerokości 
wykopu, warstwami o grubości : 

 0,15 m – przy zagęszczaniu ręcznym 

 0,20 m – przy zagęszczaniu mechanicznym 
Zasypkę należy wykonać piaskiem, od wysokości 30 cm ponad wierzch rury do podbudowy drogi 

minus 0,5 m. Wymagane zagęszczenie tej warstwy : zgodnie z wymogami: 

 w ulicach i chodnikach gruntem sypkim, nowym od wysokości 0,3 m ponad wierzch rury do 
podbudowy drogi minus 0,5m  z zagęszczeniem Is=0,98; 

 w terenach zielonych gruntem z wykopu z zagęszczaniem min Is=0,98. 
Zasypkę w pasie drogowym i chodnikach 0,5 m poniżej podbudowy należy wykonać z 

zagęszczeniem Is= 1,00. 
Zasypka powinna być dokładnie połączona z gruntem rodzimym bez naruszania jego struktury, 

dlatego przed zagęszczaniem kolejnej warstwy należy rozebrać umocnienie wykopu na wysokości tej 
warstwy. Stopień zagęszczenia powinien być systematycznie sprawdzany przez uprawnionego 
Inspektora. Wykonując zasypkę należy uważać by przewody nie uległ zniszczeniu lub przemieszczeniu.  

Należy wykonywać co najmniej trzy pomiary badania wskaźnika zagęszczenia na 500 m3 
objętości nasypu, lecz nie rzadziej niż co 50 m w przypadku wykopów liniowych. 
 Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopów w pasie drogowym dopuszcza się wykorzystanie 
gruntu rodzimego z wykopów, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę badań tego gruntu 
i opinii geologa o spełnieniu wymagań ich przydatności do ponownego wbudowania i możliwości 
uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia nasypu po wykopach.  Powyższe podlega procedurze 
kontraktowej zatwierdzenia materiału przez Inżyniera. 

5.1.11 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robot Wykonawca winien powiadomić właścicieli 
istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót i ustalić sposób zabezpieczenia na czas 
wykonywania robót. Wykonawca winien sporządzić i uzgodnić z Inżynierem projekt konstrukcji podparć 
lub podwieszeń. 
Istniejące uzbrojenie terenu w obrębie skrzyżowań i zbliżeń z projektowanymi kanałami na czas 
wykonywania robót należy zabezpieczone w następujący sposób : 

 kable energetyczne telekomunikacyjne osłonić za pomocą rur osłonowych dzielonych PE Ø110 
z zachowaniem wymogu aby ich końce wystawały min. po 1,0 m poza krawędzie wykopu; 
końce rur należy zaślepić pianką poliuretanową, natomiast na całej długości uszczelnić, 
zabezpieczając przed zamulaniem 

 kable w rurach ochronnych należy podwiesić na konstrukcji wsporczej  i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem 

 w przebiegach równoległych należy zachować bezpieczną odległość poziomą i pionową od 
urządzeń elektroenergetycznych 

 w przebiegach równoległych zachować bezpieczną odległość poziomą i pionową od urządzeń 
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telekomunikacyjnych 
 słupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujące się bliżej niż 2,0 m 

od krawędzi wykopu należy podstemplować przed przystąpieniem do wykopów, w sposób 
podany przez właściciela kolidującej linii i pod jego nadzorem 

 prace przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem właścicieli 
uzbrojenia 

 kanały i wodociągi należy podstemplować na czas wykonywania robót w ich sąsiedztwie 
 prace przy skrzyżowaniach z wodociągiem wykonanym z azbestocementu wykonywać ze 

szczególna starannością, (roboty wykonać ręcznie, unikać drgań)  
 skrzyżowania z gazociągami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje 

gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi 
 

W odległościach ustalonych przez użytkowników urządzeń podziemnych Wykonawca nie może 
prowadzić robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego, nawet gdy ustalona głębokość 
istniejących przewodów podziemnych znajduje się poza granicami robót w płaszczyźnie pionowej. 
Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych przy czynnych kablach 
elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia. Harmonogram wyłączeń napięcia sieci 
kablowych SN i WN winien być uzgodniony z ich właścicielem co najmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem. Wszelkie koszty z tytułu wyłączeń z eksploatacji sieci kablowych SN i WN na czas 
wykonywania robót, ponosi Wykonawca robót. Zabrania się prowadzenia robót budowlanych pod 
czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi i w ich pobliżu. 

5.1.12.  Skarpy wykopów 
Ze względów bezpieczeństwa sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich 

stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających                                           
z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od norm obciąża 
Wykonawcę. Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzona na 
odcinkach co 20 m na podstawie wykonanych przez Wykonawcę zagęszczonych przekrojów 
poprzecznych umożliwiających dokonanie szczegółowej kontroli i obmiaru przez Inspektora Nadzoru. 

5.1.13.  Likwidacja istniejącego rowu 
 Likwidacja istniejących odcinków rowów przydrożnych polegać będzie na ich zasypaniu 
gruntem z wykopu lub ewentualnie dowiezionym na teren budowy. 

5.1.14.  Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót 
ziemnych 

 Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, wytycznymi, normami, 
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszelkie prace 
wykonywać zgodnie z : 

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

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

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych 
i drogowych (Dz. U. Nr 118 , poz. 1263) 
 Podczas realizacji robót ziemnych należy przestrzegać następujących zasad : 

a) Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją 
b) Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 

podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych i gazów technicznych 
c) Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 

ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy 
d) W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie 
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e) Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 
odpowiednie tablice ostrzegające 

f) Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od 
krawędzi wykopu 

g) Obudowy zabezpieczające wykop powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź 
wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów 

h) Schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodniach 
i) Nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie 
j) Samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki 
k) Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu 
l) Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty 

trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i 
niezwłocznie powiadomić Inżyniera i policję 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 00.00.00 „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2.  Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
 zapewnienie stateczności skarp, 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie,  

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Warunki ogólne”. 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach : 
m - dla robót montażowych budowanych kanałów kanalizacyjnych  

       m3 - dla wykopów, nasypów, zasypów, wzmocnień.  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
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 Inżyniera i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Warunki ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z 
dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej. 
Zasady szczegółowe: 

Proces odbioru powinien obejmować: 
 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badań laboratoryjnych, 
 sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
 sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 
 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

Rodzaje odbiorów robót: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy, 
 odbiór końcowy. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany przez Inżyniera w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
„Dokumenty odbioru końcowego”. 
Odbioru końcowego robót dokona Inżynier przy udziale Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
Dokumenty do odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Inżyniera lub Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy (oryginały), 
 książki obmiaru, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
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 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Inżyniera lub Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.00.  
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony  
w p. 1.3. niniejszej ST. 

9.1.  Cena jednostki obmiarowej. 
       Cena obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące:  

 odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
 zagęszczenie powierzchni wykopu,  
 rozplantowanie urobku na odkładzie, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
 wykonanie likwidacji i zarurowania istniejącego rowu, 
 wykonanie wykopu pod projektowany zbiornik retencyjny, 
 rekultywację terenu. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN), odpowiednimi normami UE – 

w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo oraz dokumentami określonymi w specyfikacji 
technicznej ST-00. 

Normy : 
a) PN-B-12095-1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 
b) PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
c) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.  
d) PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
e) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
f) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
g) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
h) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
i) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
j) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
k) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Ustawy i Rozporządzenia 
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a) Prawo geologiczne i górnicze - Ustawa z dn.1 marca 1994 r. tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. nr 228 
poz. 1947. 

b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. nr 126, 
poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

c) Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627 
d) Ustawa o odpadach z 27.04.2001 – Dz.U. nr 62 poz. 628 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00.02.00) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach Projektu                               
pn.: „Odwodnienie Ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze – 
Komprachcice działki – obręb 0024 Komprachcice ark. m. 10 dz.1595, 1607 ark. m. 11 dz. nr 1755 
obręb 0102 Ochodze ark. m. 3 dz. nr 266/1 ark. m. 5 dz. 266/2”.  

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikację techniczną ST-00.02.00, jako część Dokumentów Przetargowych                             i 

Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym 
w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla odwodnienia 
wykopów. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
wszystkimi czynnościami  umożliwiającymi i mającymi na celu realizację robót : 
-odwodnienie wykopów. 

. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Pojęcia ogólne 

Instalacja odwodnieniowa igłofiltrowa – instalacja przeznaczona do odwadniania wykopów 
/obniżania poziomu wód gruntowych/ podczas robót ziemnych między ściankami szczelnymi. 
Igłofiltry – punkty ujęć wodnych usytuowane w gruncie w instalacji odwodnieniowej.  
Agregat pompowy-spalinowy – umożliwia wypompowanie wody z gruntu i wydalenie jej poza 
wykop. 

. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00. 

Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca wskaże 
urządzenia przydatne do dalszego użycia, które zaakceptuje Inżynier. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego i ręcznie. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót rozbiórkowych metodą wybuchową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Kontraktem, ST                  
i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Inżyniera. 
W przypadkach szczególnych Inżynier na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę 
technologii robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Inżyniera. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 



ST 01.01.00 Roboty odwodnieniowe 
 

Ciąg pieszo – rowerowy w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze – Komprachcice działki – obręb 0024 Komprachcice ark. m. 10 dz.1595, 

1607 ark. m. 11 dz. nr 1755 obręb 0102 Ochodze ark. m. 3 dz. nr 266/1 ark. m. 5 dz. 266/2 

61 
  
 
 

2.1.1.Zastosowane urządzenia, wyroby i elementy odwodnienia wykopów muszą posiadać 
aktualne  świadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak : aprobaty 
techniczne, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa ppoż., itp. wydane przez odpowiednie instytuty 
badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptację inspektora nadzoru. 

 
2.1.2.Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w odwodnieniu wykopów powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w tych robotach oraz być zgodne z parametrami rodzajowymi, 
rozmiarowymi i funkcjonalnymi. 

3. SPRZĘT 

3.1.Warunki ogólne stosowania sprzętu. 
 

 Zastosowany sprzęt do montażu elementów, urządzeń  instalacji odwodnieniowej musi być 
dopuszczony do stosowania w budownictwie , przy montażu tych instalacji oraz posiadać odpowiednie 
oznakowanie bezpiecznego stosowania itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. 

Do montażu i łączenia elementów instalacji odwodnieniowej używać oryginalnych materiałów 
połączeniowych i narzędzi zalecanych przez ich producentów. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem akceptację  inspektora nadzoru. 
 
 Materiały z których wykonany jest sprzętu stosowany do montażu instalacji 
odwodnieniowej powinny odpowiadać warunkom stosowania w tych robotach. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę  powinien uzyskać akceptację  inspektora nadzoru. 
 
 Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy 
wykonywać  ręcznie. 

 

4. TRANSPORT/SKŁADOWANIE  
TRANSPORT 

4.1.Warunki ogólne stosowania transportu . 
 Należy zapewnić  transport i przemieszczanie materiałów i urządzeń do budowy instalacji 
odwodnienie wykopów w oryginalnych opakowaniach producenta z zachowaniem odpowiedniej 
pozycji urządzenia wynikającej z oznakowania na opakowaniu w celu zapobieżenia jakimkolwiek 
uszkodzeniom. 

 
 Transport i przemieszczanie urządzeń  w pionie i poziomie musi odbywać z zastosowaniem 
odpowiednio przygotowanego i bezpiecznego sprzętu oraz odbywać się pod fachowym nadzorem 
technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość przewożonych materiałów i wyrobów. 

Przewożone materiały i wyroby powinny w czasie transportu być zabezpieczone i układane zgodnie 
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę . Za konieczne uznaje się te rygorystyczne 
przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP. 
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4.2.Transport i składowanie elementów instalacji odwodnieniowej . 
 

Transport instalacji wymaga samochodu ciężarowego o długości skrzyni min. 5 m (ze wzglądu 
na długość elementów). 
Odcinki kolektora ssącego i rury przelotowe należy składać w pryzmach (każdą warstwę  
przekładając deską ) lub też  układać  warstwami na krzyż  (pod katem 90°). 
Wszystkie elementy gumowe (uszczelki, korki) należy przechowywać  w miejscach ciemnych i 
chłodnych (najlepiej w temperaturze około 6°C). Siatki igłofiltrów należy chronić  poprzez nadmiernym 
nasłonecznieniem np. poprzez ich przykrycie i zacienienie. 
Węże wpłukujące, łączniki elastyczne i drobne elementy należy przechowywać  pod 
przykryciem. 
Elementy instalacji igłofiltrowej nie wymagaj  dodatkowych zabiegów konserwacyjnych. Uwaga: 
Podczas transportu i składowania elementów instalacji należy zwracać szczególną uwagę , by nie 
uszkodzić powierzchni, które współpracują z uszczelkami gumowymi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą  wykonywane roboty związane z odwodnieniem 
wykopów. 
 

5.2. Warunki ogólne wykonania robót. 
Instalacja i montaż wszystkich elementów odwodnienia wykopów powinny być  
wykonane zgodnie z instrukcjami ich producentów oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5.3. Zalecenia do wykonawstwa robót odwodnienia wykopów 
Odwodnienie wykopów na czas budowy przyłączy-Instalacja igłofiltrofiltrowa. 
Przy budowie kanalizacji należy prowadzić stały nadzór nad poziomem wody w wykopach i usuwać 
ją za pomocą instalacji odwodnieniowej igłofiltrowej. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować  do rzeczywistych potrzeb i warunków gruntowo 
wodnych w trakcie wykonywania 

5.4. Instalowanie igłofiltrów 
Igłofiltry instaluje się  (posadawia) w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą rur 
wpłukujących połączonych z pompą do wpłukiwania lub hydrantem. 
Rura wpłukująca służy do instalowania igłofiltrów w gruntach nie wymagających obsypki 
filtracyjnej, zaś rura wpłukująca służy do instalowania igłofiltrów w przypadkach konieczności 
stosowania obsypki filtracyjnej . 
Obsypkę  filtracyjną wykonuje się : w gruntach przewarstwionych (posiadających warstwy 
nieprzepuszczalne) na taką  wysokość ,aby obsypka połączyła wszystkie warstwy odwadnianego 
gruntu, najczęściej jednak na całej wysokości wpłukania igłofiltru. 
w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokość ca 0,5 m nad górną krawędź  filtru 
(praktycznie 2 wiadra obsypki). 
Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera się odpowiednio do gruntu, w którym posadowiony będzie 
filtr, stosując zasadę : 
D50/d50= 5 ¸ 10 
gdzie: D50 –  średnia grubość ziaren obsypki,  
d50 –  średnia grubość ziaren gruntu. 
Igłofiltry instaluje się  co 1 – 1.5 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę , aby wszystkie 
filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się  na jednym 
poziomie. 
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Do instalowania igłofiltrów na placu budowy wymagana jest przyuczona ekipa 4-5 osób. 
Czynności w trakcie instalowania igłofiltru 

Typowa kolejność czynności instalowania igłofiltru jest następująca: 
połączyć rurę wpłukującą z pompą do wpłukiwania lub hydrantem przy pomocy węża wpłukującego, 
przy ręcznym posadawianiu igłofiltru należy rurę wpłukującą postawić pionowo krawędzią na 
podporze (np. kawałku grubej deski ) obok wyznaczonego miejsca posadowienia igłofiltru, 
posadawiając igłofiltr rurą wpłukującą przy pomocy dźwigu należy przytrzyma  rurę na linie dźwigu 
15-20 cm nad miejscem posadowienia igłofiltru, 
włączyć  pompę  do wpłukiwania lub odkręcić hydrant w momencie wypływu wody z rury 
wpłukującej zdjąć rurę z podpory i opuścić na grunt. 
 
Uwaga: Prawidłowy przebieg opuszczania (pogrążania w grunt) rury wpłukującej charakteryzuje się  
równomiernym wypływem wody wokół rury. Uzyskuje się to poprzez manewrowanie rurą 
wpłukującą  (ruchy pionowe i koliste) po wpłukaniu rury wpłukującej na wymaganą głębokość należy 
przerwać dopływ wody i przez chwilę trzymać rurę w tym położeniu, nie dopuszczając do jej 
dalszego zagłębienia, odłączyć wąż wpłukujący od rury wpłukującej, 
 
Uwaga: Jeżeli z rury wpłukującej po odłączeniu węża wpłukującego wypływa woda, należy rurę 
unosić powoli do góry, aż do momentu zlikwidowania wypływu. 
 
Dalsze czynności: 
 
a) przy instalowaniu igłofiltru rurą  wpłukującą : 

wprowadzić do rury igłofiltr na pełną głębokość, zwracając uwagę , aby nie uszkodzić siatki filtra, 
przytrzymując (wciskając lekko w rurę ) igłofiltr należy wykonać  kilka ruchów pionowych rurą  
(podnosząc i opuszczając około 1 m). Z chwilą, gdy podnoszona rura nie wyciąga igłofiltru z gruntu 
– wyciągnąć całkowicie rurę Obsadową. 
 
b) przy instalowaniu igłofiltru rurą wpłukującą : 
wsypać do rury około 1/2 wiadra obsypki, wprowadzić  igłofiltr do rury na pełną głębokość  zwracając 
uwagę, aby nie uszkodzić siatki filtra, wykonać dalszą obsypkę na zaprojektowaną głębokość, 
przytrzymując (wciskając lekko w rurę) igłofiltr, wyciągnąć rurę  wpłukującą  z gruntu 

 
Uwaga: 

 
1) Przy wyciąganiu rury obsadowej należy zwrócić uwagę , aby nie wyciągnąć  igłofiltru z obsypki. 
2) Przytrzymywanie rury wpłukującej podczas wpłukiwania i jej wyciągania przeprowadza 
się za pomocą dźwigu (lina zaczepiona o specjalny uchwyt na rurze) lub ręcznie przy pomocy pętli 
wykonanych z lin konopnych lub pasków klinowych. 
Układanie i montaż kolektora ssącego 

 
Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub 
poziomo w odległości około 0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów bezpośrednio na wyrównanym gruncie 
(powierzchni terenu, ławce wykopu) lub na podpórkach drewnianych podkładanych w okolicy złącz 
odcinków. Odcinki kolektora ssącego należy układać końcówkami z kształtką zewnętrzną  (zapięciem 
dźwigniowym) w kierunku agregatu. Wszystkie króćce kolektora służące do połączenia z igłofiltrami 
muszą być skierowane do góry. 
Montaż  kolektora ssącego (poszczególnych odcinków kolektora, łączników elastycznych, łuków, 
zaślepek) dokonuje się przez zestawienie końcówek, założenie haków i zamkniecie dźwigni. 
Zmianę kierunku ułożenia kolektora uzyskuję się przez zastosowanie łącznika elastycznego lub 
łuków. Przedłużenie kolektora w miejscach, w których igłofiltry nie są wymagane można wykonać 
stosując rury przelotowe . Koniec kolektora zamyka się zaślepką.  
Łączenie igłofiltrów z kolektorem 
Zainstalowanie (posadowione) w gruncie igłofiltry łączy się z kolektorem ssącym za pomocą 
gumowych uszczelek typu ,,O” . W tym celu na końce igłofiltrów nakłada się w/w uszczelki, przesuwając 
je na odległość 4-5 cm od końca igłofiltru, po czym igłofiltr wraz z uszczelką wciska się prostopadle w 
króćce kolektora. 

Igłofiltry z kolektorem ssącym należy łączyć w ten sposób, aby wysokość  wszystkich łuków igłofiltrów 
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nad kolektorem była jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku płytko posadowionych igłofiltrów 
można to osiągnąć poprzez przesunięcie kolektora w stosunku do wpłukanych igłofiltrów. 
Przy stosowaniu mniejszej ilości igłofiltrów niż  ilość króćców na kolektorze wolne króćce należy 
zaślepić korkami gumowymi . 
Łączenie instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym 
Do połączenia zmontowanej instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym stosuje się 
łącznik elastyczny i króciec kołnierzowy. 
Eksploatacja instalacji 
Zalecane jest aby pierwszy okres eksploatacji instalacji igłofiltrowej (od momentu 
uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania założonej depresji) powinien być 
prowadzony pod nadzorem specjalisty. Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji 
igłofiltrowej może być prowadzona pod nadzorem przeszkolonych pracowników. 
Kontrolę pracy instalacji ułatwiają półprzezroczyste igłofiltry oraz urządzenia kontrolno- 
pomiarowe, takie jak: wakuometry, piezometry, wodomierze. 
Odwodnienie powinno być prowadzone bez przerwy w pompowaniu wody. Wodę z wykopu należy 
odprowadzać na odległość większą od zasięgu leja depresji. 

 
Demontaż instalacji 
Kolejność  czynności przy demontażu instalacji igłofiltrowej po zakończeniu pracy 
(odwodnienia) i wyłączenia agregatu: 
-odłączyć łącznik elastyczny od agregatu, 
-odłączyć igłofiltry od kolektora przez ich wyciągnięcie z króćców, 
-zdjąć uszczelki gumowe z igłofiltrów, wyjąć korki króćców i zabezpieczyć, 
-zdemontować kolektor, 
-wyciągnąć igłofiltry z gruntu, 
-zdemontować (wyjąć) wszystkie uszczelki gumowe ze złącz. 
 

Wszystkie elementy instalacji igłofiltrowej należy po demontażu obmyć woda, oczyścić i 
zabezpieczyć do dalszego użytkowania. 

 

SCHEMAT PODSTAWOWY SYSTEMU ODWADNIANIA 
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BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY 

Przy posługiwaniu się instalacjami igłofiltrowymi obowiązują przepisy BHP takie jak przy pracach 
budowlanych (prace ziemne, fundamentowe itp.) i transportowe. 
Osoby pracujące przy instalowaniu i eksploatacji instalacji igłofiltrowych muszą być 
wyposażone w hełmy ochronne, ubrania robocze i nieprzemakalną kurtkę, buty gumowe i rękawice. 
Ponadto należy: 
-zabezpieczyć skarpy wykopów przed ewentualnym obsunięciem przy wpłukiwaniu igłofiltrów, 
-nie posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi, 
-sprawdzić szczelność i pewność połączeń oraz zlikwidować ewentualne załamania 
przewodów doprowadzających wodę do rury obsadowej, 
-zabezpieczyć stateczność kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej na czas eksploatacji Przy 
eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wpłukiwaniu igłofiltrów obowiązują odpowiednie przepisy BHP 
dotyczące obsługi pomp, silników elektrycznych i spalinowych itp. 
Podczas montażu i demontażu instalacji oraz wpłukiwaniu należy zachować ostrożność  przy 
manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy. 
Przy wykonywaniu i eksploatacji instalacji igłofiltrowej należy ściśle kierować się  zasadami opisanymi 
w instrukcji obsługi , gdzie zawarty jest opis budowy i działania oraz posługiwać się wykazem 
elementów typowych dla danego systemu. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Warunki ogólne kontroli jakości robót . 
 Kontrola jakości robót związana z wykonaniem odwodnienia wykopów powinna być 
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami właściwej normy. 

Wyniki przeprowadzanych badań należy uznać za dodatnie ,jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponowne. 
 Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania : zgodności, zabezpieczenia 
przewodu na podstawie oględzin. 

Badanie materiałów użytych do budowy odwodnienie wykopów następuje poprzez 
porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w ST. 
Badania w zakresie przewodu, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości 
(z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm) ,badanie ułożenia, badanie połączenia 
rur . Sprawdzenie wykonania połączeń rur należy przeprowadzić poprzez oględziny zewnętrzne. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Warunki ogólne kontroli obmiaru robót. 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego . Obmiar ten 
powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, 
zgodnie z rozporządzeniem, w tym : 

 długość  przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
 do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość  łączników, 
 długość  zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 
 całkowitą długość przewodów przy badaniach na szczelność powinna stanowić suma 

przewodów wody . 
Jednostką obmiarową dla zastosowanych urządzeń jest: szt. 
Jednostką obmiarową   jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu średnicy. 
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8. ODBIORY TECHNICZNE ROBÓT 

8.1.Sprawdzenie kompletności wykonania prac. 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie,  że w pełni wykonano wszystkie 
prace związane z montażem i realizacją robót odwodnienia wykopów. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić :  
A. Odbiór częściowy. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty : 

 długości i średnice przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur , 
 szczelności przewodów , 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, 
prawidłowości montażu , szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 

 
B.Odbiór techniczny końcowy 

 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty : 

 
 dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu. 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek. 
Odbiory ,częściowy i końcowy powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika i potwierdzone właściwymi protokółami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE  
Warunki ogólne podstawy płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowa, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość  
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 
 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość  pracy sprzętu i narzędzi wraz z kosztami towarzyszącymi, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.2. ROZLICZENIE ROBÓT  
Rozliczenie robót: 

 W robotach dotyczących budowy odwodnienia wykopów cena jednostkowa obejmuje m.in.: 
 • wszystkie roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
 wytyczenie trasy instalacji odwodnienia, 
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 oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenia terenu robót w dzień i w nocy, 
 odwodnienie wykopów podczas całego cyklu wykonywania robót, 

 zakup i dostawę wszystkich urządzeń, armatury wszystkich technologiach rodzajach i 
typach instalacji odwodnienia wykopów, 

 transport, wniesienie i przemieszczanie elementów tych instalacji na miejsce wskazane 
przez inspektora nadzoru lub kierownika budowy, 

 wykonanie wszystkich elementów zaprojektowanych odwodnienia wykopów 
 montaż armatury i urządzeń, 
 usytuowanie i przygotowanie w/w urządzeń ,przewodów rurowych (odpowiednie długości, 

średnice i wymiary ) zgodnie ze specyfikacją wykonania robót, 
 wykonanie konstrukcji wsporczych , zawiesi i mocowań pod urządzenia i przewody oraz 

usytuowanie ich w odpowiednich miejscach instalacji odwodnienia, 
 łączenie przewodów, armatury i urządzeń , 
 podejścia do urządzeń oraz przyłączenie urządzeń, 
 uruchomienie przyłączy oraz całej instalacji, 
 przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prób szczelności, wg specyfikacji wykonania 

robót wraz z ich udokumentowaniem. 

Płatność za ilość jednostek obmiarowych należy przyjmować zgodnie z obmiarem , na 
podstawie wyników pomiarów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Polskie Normy. 
PN-86-B-02480 "Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opisy gruntów". PN-81/B-
03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie." 
PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze". 
PN-EN 1401-1:1995 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące kształtek i systemu 
PN-79/H-74244 "Rury stalowe ze szwem przewodowe". 
 

10.2. Normy Branżowe. 
BN-77/8931-12 "Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu". 
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze". BN-
72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne". 
 

10.3. Inne dokumenty. 
Instrukcje obsługi ,opis budowy i działania systemu odwodnienia – instalacji igłofiltrowej z 
systemowym wykazem elementów. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST – 02.00.00 

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 

CPV 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
i rurociągów do odprowadzania ścieków 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                      

i odbioru robót związanych z montażem sieci kanalizacji deszczowej służącej odprowadzeniu wód 
opadowych zgodnie z dokumentacją projektową pod nazwą: „Odwodnienie Ciągu pieszo – 

rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze – Komprachcice działki – obręb 0024 
Komprachcice ark. m. 10 dz.1595, 1607 ark. m. 11 dz. nr 1755 obręb 0102 Ochodze ark. m. 3 dz. 

nr 266/1 ark. m. 5 dz. 266/2”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 
W ramach kontraktu należy wykonać m.in. : 

a) Sieć kanalizacji deszczowej : 
 kanały Ø400mm PVC-U      L=1714,5m 
 kanały Ø315mm PVC-U     L=222 m 
 studnie kanalizacyjne betonowe Ø1200mm   n=45 szt. 

 w tym 1 studnia kaskadowa 
 studnie kanalizacyjne betonowe Ø1000mm   n=13 szt. 

 w tym jedna studnia kaskadowa 

b) Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem  n=2 szt. 
c) Wpusty kanalizacji deszczowej: 

 kanały Ø200mm PVC-U     L=259 m 
 wpusty uliczne żeliwne typ ciężki 650x450mm  n=62 szt. 
 studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm  

z osadnikiem bez syfonu     n=62 szt. 
d)  Wyloty do rzeki Ochodzanki      n=2 szt. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót w zakresie rurociągów kanalizacyjnych deszczowych ujętych w Dokumentacji 
Projektowej dla projektu. 
W zakresie robót związanych z pracami montażowymi rurociągów deszczowych należy uwzględnić 
wszelkie prace ziemne niezbędne do realizacji zadania opisane w ST-01.00.00 oraz roboty 
rozbiórkowe opisane w ST-00.02.00. 

1.4. Określenia podstawowe 
Kanał - obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych. 
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej lub wylotem  . 
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0m. 
Separator – urządzenie do oddzielania cieczy lekkich(oleje, benzyny). 
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli                
i prawidłowej eksploatacji kanałów, zlokalizowana na załamaniach osi kanału oraz na odcinkach 
prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych, w jeden kanał odpływowy. 
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Studzienka spadowa - studzienka kanalizacyjna, mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający 
wytracenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej 
położonego kanału odpływowego. 
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej                
i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. 
Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią  terenu, przeznaczony                           
do wchodzenia i  wychodzenia obsługi. 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków. 
Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty przykrycia 
komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie komory. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy. 
Płyta pokrywowa (pośrednia) - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej. 
Wylot kanału (przykanalika) - obiekt na końcu kanału (przykanalika) odprowadzającego ścieki                   
do odbiornika. 
Wpust ściekowy (deszczowy) - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału 
z utwardzonych powierzchni terenu. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00.00 

Warunki ogólne. Nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
standardu wykonania, właściwości i wymogów technicznych przyjętych w dokumentacji technicznej. 
Dopuszcza się rozwiązania oparte na wyrobach innych producentów pod warunkiem, że mają one 
właściwości nie gorsze od produktów podanych w dokumentacji, a rozwiązanie zamienne zostanie 
przedstawione na piśmie i uzyska akceptację Projektanta i Inspektora nadzoru.  

2.1 Wymagania  
Użyte do realizacji robót budowlano-montażowych materiały i urządzenia winny spełniać 

wymogi, wynikające z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczących ich produkcji  
i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie których zostały one dopuszczone 
do stosowania w budownictwie. 
 Sprowadzone na budowę materiały i urządzenia nie powinny mieć widocznych uszkodzeń 
(wgnieceń, rys, pęknięć), wymiary ich powinny być zgodne z podanymi w normach, powinny  
być fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosić znamion wcześniejszego użytkowania. 
 Przed sprowadzeniem materiału, wyrobu lub urządzenia na budowę, Wykonawca  
jest zobowiązany dostarczyć Inspektora nadzoru wzór deklaracji zgodności materiału, wyrobu lub 
urządzenia z dokumentem odniesienia, opisującym ich specyfikację i wymagane parametry techniczne  
oraz świadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie, wystawioną przez 
producenta – a po ich sprowadzeniu na budowę jest zobowiązany dostarczyć dokument, 
stwierdzający zgodność danej partii materiałów, wyrobów i urządzeń z przedstawionymi wcześniej 
wzorami dokumentów. 
 Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. Wszystkie materiały muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 
10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) 
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca 
dla potwierdzenia właściwości użytych materiałów dostarczy dokumenty potwierdzające odpowiednią 
jakość. Całość kanalizacji deszczoewej ma zostać wykonana jednolitym systemie wybranego 
proeducenta.  

2.1.1 Kanalizacja deszczowa  
A. Kanalizacja deszczowa- sieć 
Rury i kształtki kanalizacyjne o średnicach DN315 – 400mm z PVC – U, lite, klasy S (SN = 8 kN 

/ m2, SDR 34), kielichowe z uszczelką, wg PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych –
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Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  
 
 
Montaż rurociągów prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur 
Wykopy 
Wykopy pod rurociągi będą realizowane w wykopach otwartych o ścianach pionowych, 
ubezpieczonych wypraskami stalowymi lub skrzyniowymi obudowami stalowymi. Wierzchnia warstwa 
humusu zostanie zdjęta, na czas prac budowlanych pryzmowana, a następnie po zakończeniu robót 
montażowych ponownie będzie użyta do przykrycia gruntu w pasie prowadzonych robót. Warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni i poboczy dróg zostaną rozebrane; materiał z rozbiórki stanowi własność 
Wykonawcy robót i podlega odwiezieniu na składowisko odpadów komunalnych (lub zostanie 
przeznaczony do recyklingu).  
Podsypka 
Podsypkę stanowić mogą piaski grubo-, średnio- lub drobnoziarniste. Podsypka powinna być 
zagęszczona natychmiast po wbudowaniu. Zagęszczenie podłoża i podsypki powinno być nie 
mniejsze niż 85% zmodyfikowanej próby Proctor’a, a w przypadku ułożenia przewodu pod drogą, 
wskaźnik zagęszczenia Is nie może być mniejszy niż wynika to z głębokości ułożenia przewodu  
w wykopie oraz kategorii ruchu. Grubość podsypki dla kanałów bocznych grawitacyjnych i rurociągu 
ciśnieniowego wynosić powinna min. 20cm. 
Obsypka 
W celu osiągnięcia należytego oparcia bocznego dla zakładanych w wykopie rur systemu 
grawitacyjnego, należy wykonać po ich obu stronach obsypkę z materiału piaszczystego. 
Projektowana grubość obsypki ponad wierzch rury dla wykonania wszystkich rurociągów wynosi 
30cm. Obsypkę należy zagęścić do stopnia Is≥0,95. Użyty materiał na podsypkę i obsypkę oraz 
sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonych rurociągów i obiektów 
na przewodach. Materiałem obsypki przewodów w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt 
nieskalisty, niezbrylony (także zmarznięty), bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub 
średnioziarnisty wg PN-B-03020. 
Zasypka wykopu 
Zasypanie pozostałej części wykopu należy wykonać warstwami. Grubość warstw nie powinna być 
większa niż: 
- 0,15m przy zagęszczaniu ręcznym 
- 0,30m przy zagęszczaniu mechanicznym 
Każda warstwa powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is, uzależnionego od 
położenia warstwy w profilu, i tak: 
 dla warstwy 0,3 ÷ 0,5 p.p.t. -  Is≥1,00 
 dla warstwy 0,5 ÷ do spągu zasypki wykopu -  Is≥0,98 
Zasypkę należy wykonać do rzędnej wymaganej w projekcie po uwzględnieniu warstw projektowanej 
nawierzchni lub humusu. Jednakże dopuszcza się różnice od rzędnych projektowych, jeżeli będą one 
uzasadnione różnicami rzędnych terenu, bezpośrednio sąsiadującymi z obszarem prowadzonych 
prac. Każda warstwa powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia uzależnionego od 
miejsca posadowienia rurociągu w przekroju pasa drogowego oraz od wymogów podanych  
w uzgodnieniach z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Dla dróg o nawierzchni asfaltowej wskaźnik 
zagęszczenia Js powinien osiągać wartości w profilu jak podano wyżej; a dla dróg o nawierzchni 
tłuczniowej Js0,98. Wykonawca powinien na bieżąco kontrolować zagęszczenie gruntu w wykopie 
oraz przeprowadzać badania przez uprawnione służby geologiczne. 
Przewody kanalizacyjne posadowić należy zgodnie z opisem technologii na profilach podłużnych sieci 
kanalizacyjnej, przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej  0,5 m poniżej rzędnej dna podsypki. 

Strefa ułożenia rurociągów w wykopie powinna być wykonana na odwodnionym podłożu bardzo 
starannie, z materiału piaszczystego (o granulacji, którą dopuszcza producent rur). Grunt do zasypki 
wykopów powinien być dowieziony z zewnątrz (pełna wymiana gruntu zasypki w profilu – grunt  
z zakupu), o składzie i właściwościach umożliwiających osiągnięcie wymaganych zagęszczenie. 

 
B. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne Ø1,00-1,20 m należy wykonać zgodnie PN-EN1917 ”Studzienki 

włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego włóknem stalowym  
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i żelbetowe”. Przewiduje się wykonanie studzienek z prefabrykatów żelbetowych z betonu  C35/45, 
łączonych na uszczelki gumowe, z włazami klasy D400 wg PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów  
i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 
badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”. Nasiąkliwość nie większa niż 5%, mrozoodporność 
F150. Kinety dla przelotów do Dn600 powinny być wykonane łącznie z kręgami dolnymi monolityczne. 
W studzienkach zlokalizowanych w jezdniach płyty pokrywowe powinny być posadowione na 
pierścieniach odciążających. Stosować włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym i wkładką tłumiącą. 
Betonowe elementy studni należy zaizolować środkiem trwale zabezpieczającym powierzchnie 
betonowe przed agresywnym oddziaływaniem wód gruntowych. Środek ten powinien być trwale 
związany z betonem np. „Dysperbit” lub inne równoważne o podobnym właściwościach izolacyjnych. 

Studzienki posadowić na podsypce piaskowej grub. 15 cm (w przypadku występowania gliny i 
okruchów piaskowca i wapieni), przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej 0,5m poniżej dna 
wykopu.  
W przypadku gruntów słabonośnych wymienić grunt na nośny lub wykonać ławę z zagęszczonej 
pospółki o grubości min. 50cm. 
  

C. Wpusty uliczne 
Wpusty uliczne Ø0,50m należy wykonać zgodnie PN-EN1917 ”Studzienki włazowe i 

niewłazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe” wyposażone w ruszt 
z żeliwa szarego zgodnie z normą PN-EN. Wykonane z elementów prefabrykowanych betonowych, 
żeliwne wpusty prostokątne D400, uliczne. Projektowane wpusty uliczne zostały wyposażone w część 
osadczą o głębokości 0,50 m. Zadaniem osadników będzie przechwycenie osadów i zanieczyszczeń 
stałych spływających z drogi przed wprowadzeniem do kanalizacji i odbiornika. Podczas montażu 
studzienek, wpustów i rurociągów należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu opracowanej przez 
producentów poszczególnych elementów budowli.  

Betonowe elementy studni należy zaizolować środkiem trwale zabezpieczającym 
powierzchnie betonowe przed agresywnym oddziaływaniem wód gruntowych. Środek ten powinien 
być trwale związany z betonem np. „Dysperbit” lub inne równoważne o podobnym właściwościach 
izolacyjnych. 

 
 

D. Separatory 
 Separatory projektuje się jako zintegrowane z osadnikiem zawiesin mineralnych, wyposażone  

w zawór automatycznego zamknięcia odpływu, obejście burzowe oraz nadbudowy systemowe, 
zbiornik w kształcie walca, odporny na okresowe warunki przemarzania gruntu, wykonany z PEHD   
o wysokiej sztywności obwodowej, na bazie rur dwuściennych. 
 Jako przykładowy dobrano wysokosprawny Żelbetowy separator substancji ropopochodnych 
klasy I (wg PN-EN 858), typ MAKOH-B-9477-6-60-1,4 oraz MAKOH-B-9477-15-150-3 wykonany na 
bazie betonu C-35/45, zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych, wyposażony w zawór 
automatycznego zamknięcia odpływu nominalnego, wewnętrzne obejście burzowe (by-pass) 
powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną zabezpieczoną powłokami ochronnymi, przystosowany do 
nadbudowania nadbudową systemową ML1000B, z włazem żeliwnym KL D400 Ø600. Producent 
wystawi deklarację zgodności z AT IOŚ w Warszawie, dopuszczającą do zastosowania 
w budownictwie. 
Zastosowanie urządzenia oczyszczającego ma na celu oczyszczenie ścieków deszczowych do 
wielkości stężeń na wylocie nie przekraczających wymaganych przepisami wskaźnika wielkości 
dopuszczalnych:  
Zawiesina ogólna - 100mg/dm3 ; Ropopochodne – 15mg/ dm3 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w zakresie parametrów pracy 
urządzenia. Wykazanie równoważności, wraz ze stosownymi obliczeniami, 
certyfikatami, dopuszczeniami, aprobatami technicznymi leży po stronie oferenta.  
 
Posadowienie separatorów 

Separatory przewiduje się posadowić na płytach fundamentowych o wymiarach dla separatora 
nr 1: 9,2mx4mx0,2m i dla separatora nr 2: 7,9mx4x0,2m z betonu B30, płytę wylać na warstwie 
wyrównawczej z piasku 10cm. Na styku zbiornika z płytą fundamentową zastosować pasek gumowy 
miękki. Zbiornik zakotwić do płyty fundamentowej opaskami mocującymi zgodnie z rysunkiem.  
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Z uwagi na małe przykrycie separatora nr 1 , teren nad urządzeniem wyłączyć z ruchu kołowego 
stosując czerwoną barwę kostki nad urządzeniem. 

 
E. Wyloty kanalizacyjne do rzeki Ochodzanki 

Wyloty kanałów deszczowych należy wykonać w oparciu o Katalog Powtarzalnych 
Elementów Drogowych (KPED 02.16 i 02.17) 
Wyloty należy wykonać z betonu hydrotechnicznego min. C35/37 wg PN-EN Z06-1. Wylot składać się 
będzie ze ściany czołowej , płyty dennej oraz 2 skrzydełek tj. 
ścian bocznych trójkątnych . Grubość poszczególnych elementów od 10 do 40 cm . Na wylocie należy 
zamontować kratę z prętów stalowych . 
Przy wylotach kanalizacji do rowów , dno i skarpy rowu należy zabezpieczyć elementami betonowymi 
wg KPED . karta 01.38. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 

Liczba i wydajność jednostek sprzętu musi zagwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami, określonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robót zaakceptowanym 
przez Inżyniera, w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Do wykonania robót montażowych należy stosować:  
- żuraw samochodowy, 
- ciągnik kołowy 29-37 kW,  
- przyczepa skrzyniowa 4.5 t, 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód skrzyniowy z żurawiem 10-15t, 
- zagęszczarka wibracyjna, 
- pompa do betonu na samochodzie, 
- piła do ciecia płytek, 
- ubijak spalinowy. 

4. TRANSPORT 
Wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00.00.00 Warunki ogólne. Liczba               

i rodzaj środków transportu musi zagwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera, 
w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
 Transport, załadunek i rozładunek materiałów i urządzeń powinien odbywać się ściśle wg 
wytycznych producentów i zgodnie z przepisami bhp. 
 Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być 
wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 
powierzchni ładunkowej. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni, 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 uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych, lecz rozładować. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
 Pierścienie uszczelniające i manszety - złączki rurowe oraz smar powinny być 
przechowywane w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszają ich wartości 
wytrzymałościowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej omawiane materiały 
brezentem, aby uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 
 Z samochodu rury powinny być rozładowywane przy pomocy dźwigu lub widlaka, przy użyciu 
pasów nośnych (w żadnym przypadku nie należy używać lin stalowych). Pasy powinny być opasane 
wokół palety z zewnętrznej strony belek nośnych. Przy podnoszeniu palet należy je podtrzymywać tak 
by nie dopuścić do uderzenia o inne palety. Palet nie należy przesuwać na samochodzie przy pomocy 
łomów lub drągów. Pracownicy obsługujący rozładunek nie powinni znajdować się pod unoszonym 
ładunkiem. 
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 Palety powinny być układane na utwardzonej i równej powierzchni w pewnej odległości od 
siebie tak, aby belki nośne palet nie zapadały się w gruncie. Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, 
trzeba zwracać uwagę by bosy koniec rury nie dotykał bezpośrednio ziemi - szczególnie rury z 
uszczelkami poliuretanowymi. Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w 
dół. 
 Kręgi - podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu przy użyciu urządzeń 
zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy prefabrykatu z zawiesiem. Transport kręgów 
powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
 Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 
być wyposażone z urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz 
możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. W celu usztywnienia ułożenia elementów 
oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i 
kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub 
zaczepów na środkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych 
powinny w czasie transportu układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych 
powierzchni i oddzielone od siebie. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym 
powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem. 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Właz należy 
podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Do transportu materiałów  należy stosować samochody skrzyniowe, ciągniki z zestawem 
niskopodwoziowym – w ilości i o pojemnościach, dostosowanych do lokalnych warunków terenowych i 
dopuszczalnego obciążenia dróg dojazdowych do miejsca wykonywanych robót. 
 Materiały sypkie należy przewozić zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem, 
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiałami. Cement i piasek do zaprawy będą 
dostarczane w workach i wymagają szczególnej opieki przy rozładunku i przechowaniu. 
 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości nawierzchni utwardzonych dróg 
dojazdowych i placów w miejscach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach 
środków transportu i sprzętu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Prace wstępne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji. 

5.2. Roboty przygotowawcze  
- Podstawę wytyczenia trasy kanału deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa. 
- Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek (w terenie powinno być dokonane przez uprawnione 

służby geodezyjne Wykonawcy). 
- Usunięcie odpadu z domontażu drogi i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 
- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 

tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 
- Teren robót winien być zabezpieczony i oznakowany. 

5.3.  Roboty ziemne 
Wykonać z zgodnie ST 01.00.00 Roboty Ziemne. 

5.4. Podsypka 
Wykonać z zgodnie ST 01.00.00 Roboty Ziemne. 
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5.5. Roboty montażowe 
Sposób budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 

Dokumentacją Projektową oraz spełniać warunki określone w normie PN-EN 1610. Przy układaniu 
kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. 

5.5.1. Układanie rur 
Przed ułożeniem rur, należy dokonać oględzin czy w czasie transportu z placu budowy na 

miejsce montażu nie powstały uszkodzenia materiału lub izolacji. Rura powinna być ułożona wg 
projektowanej niwelety, centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem kanału i ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez 
podbicie „pachwin” piaskiem. Niedopuszczalne jest układanie rury na podkładkach z drewna, cegły lub 
kamienia. Połączenie rur wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Po ukończeniu dnia roboczego 
należy zaślepić końce kanału. Po ułożeniu kanału i wykonaniu próby szczelności należy wykonać 
piaskową obsypkę rur do wysokości co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niż ¾ 
średnicy kanału. Ze szczególną starannością należy podbić podsypkę „pachwin”. 

5.5.2. Studnie betonowe  
Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym betonowym, stanowiącym jednoczesne 

połączenie kręgu i płyty dennej. W elemencie dna studzienki wykonane jest wyprofilowane koryto 
(kineta) przeznaczone do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz spocznik. W dnie studni 
fabrycznie osadzane są systemowe przejścia szczelne króćców połączeniowych, przystosowane do 
projektowanych rur. Kineta w dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału posiada przekrój 
poprzeczny zgodny z przekrojem kanału, a części górnej ściany pionowe do wysokości równej, co 
najmniej jednej czwartej średnicy kanału. W przypadku zmiany średnicy kanału kineta stanowi 
przejście jednego kanału w drugi. 
 Niweleta dna kinety i spadek podłużny dostosowane są do spadku kanałów dopływowych i 
odpływowego. Spadek spocznika wynosi 5% w kierunku kinety.  
 Wykonawca robót, po akceptacji Inżyniera powinien indywidualnie zamówić u producenta 
odpowiednią wersję dna studzienek (o odpowiedniej wysokości) z odpowiednim usytuowaniem, 
średnicą i rodzajem materiału króćców połączeniowych. Wloty do studzienek i komór rur o różnych 
średnicach winny być licowane górą (tj. spągi rur wlotowych winny być na jednym poziomie). 
Ściany komory roboczej wykonane są z kręgów betonowych i łączone są między sobą oraz z 
elementami dna za pomocą odpowiednich uszczelek. W przypadku, gdy różnica rzędnych dna kanału 
dopływowego i odpływowego przekracza 0,5m, włączenia należy dokonać poprzez wykonanie 
kaskady zewnętrznej, w postaci węzła spadowego (z rury pionowej i odpowiednich kształtek). 
 W prefabrykowanych elementach studzienek lub komór osadzone są fabrycznie stopnie 
włazowe, zamontowane mijankowo w dwóch rzędach w odległości pionowej nie większej od 255mm i 
odległości poziomej w osi stopni 282mm. Górna powierzchnia stopnia jest pozioma, umieszczone 
powinny być nad spocznikem o największej powierzchni. Stopnie włazowe: stalowe powlekane 
tworzywem żółte lub żeliwne wg. wymogów normy PN-64/H-74086, lub normy DIN 1212 E.  

Włazy do studzienek i komór, o średnicy nie mniejszej niż 600mm zlokalizowane winny być 
nad stopniami włazowymi,. Studzienki w obrębie pasa drogowego należy wyposażyć we włazy ciężkie 
przejezdne klasy D. Rzędną włazu dostosować należy do nawierzchni terenu. 

Prefabrykowane elementy studzienek, za wyjątkiem pierścieni dystansowych, łączone są za 
pomocą uszczelek. Wykonawca powinien w zamówieniu określić typ uszczelek, po uzyskaniu 
akceptacji Inżyniera. Pierścienie dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy cementowej o grubości 
warstwy połączeniowej do 1cm. 
 Przejścia kanałów przez ściany studzienek i komór wykonać należy jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej. W ścianach studzienek i komór winny być zamontowane 
fabrycznie przejścia szczelne pod króćce połączeniowe kanału ze studzienką lub komorą. Złącza te 
winny być odporne na przesunięcie kątowe i ruchy gruntu oraz zapewniać całkowitą szczelność 
połączeń. Króciec montuje się poprzez wsunięcie go do przejścia szczelnego. Tolerancje wymiarowe 
nawierconych otworów do wykonania przejść kanałów przez ściany studzienki wynoszą nie więcej niż 
1cm, a=0,5°. 
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 Zabezpieczenie powierzchni studzienek powinno stanowić szczelną jednolitą powłokę, trwale 
przylegającą do ścian. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
 Ogólne zasady kontroli jakości materiałów podano w specyfikacji ST-00.00.00 Warunki 
ogólne. Badanie jakości materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 
materiałów z wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunków technicznych. Wykonawca 
powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych 
materiałów i dopuszczające przedmiotowe materiały do stosowania. 

6.2. Kontrola jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-00.00.00 Warunki ogólne. 
Kontrola wykonywania robót powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz robót 
i dotyczyć zgodności z dokumentacją projektową, normami i wytycznymi.  
 W szczególności należy przeprowadzić kontrolę następujących elementów : 
– zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją, normami i wytycznymi oraz poleceniami 

Inżyniera 
– spadki przewodów, prawidłowość ułożenia 
– lokalizacja uzbrojenia, studzienek  
– jakość wykonanych połączeń 
– szczelność przewodów 
– rzędne posadowienia studzienek i pokryw włazów 
– czystości wewnętrznych ścianek przewodów 
– zabezpieczenie przed korozją 
 Wyniki kontroli są pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, daną fazę robót należy uznać za 
niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponownie badania. 

6.3. Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST i dokumentacji 
projektowej zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- kanalizacja deszczowa  200-400 mm    - metr, 
- studnie rewizyjne  1000-1200mm     - sztuka, 
- wpusty uliczne ściekowe     - sztuka, 
- separatory       - sztuka, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pktu 6 dały wynik pozytywny. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 Warunki ogólne. Odbiory przeprowadzać 

zgodnie z : 
– PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
– PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne 
– Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL 
– Instrukcjami dostawców materiałów i urządzeń 
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 Odbiór poszczególnych elementów robót powinien być dokonany w odpowiednim terminie, 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Dokumentacja odbioru częściowego (dla celów przejściowych rozliczeń) powinna zawierać: 
a) szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót z naniesionymi rzędnymi dna kanałów 

grawitacyjnych i niezbędnymi zestawieniami pomierzonych wielkości przez uprawnionego 
geodetę, w układzie i formacie uzgodnionym z Inżynierem 

b) powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych 
wraz z naniesionymi wynikami pomiarów wymiarów liniowych i uzyskanych spadków, 
wynikających ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej 

c) analizę wyników badań wraz z wnioskami, w szczególności badań szczelności kanałów i badań 
stopnia zagęszczenia podbudowy i wytrzymałości nawierzchni 

d) deklarację zgodności wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na rozliczanym odcinku 
robót) – materiałów i urządzeń z wymogami kontraktu, wystawioną przez Wykonawcę lub 
producenta i atesty higieniczne dopuszczające do kontaktu z wodą pitną 

e) protokoły z prób ruchowych urządzeń na sucho 
f) protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodów wodociągowych 

W przypadku, gdy wykonany zakres robót pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będzie gotowy do odbioru częściowego, Inżynier wstrzyma płatność za wykonane roboty do czasu 
następnego przejściowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez Wykonawcę wymaganej 
dokumentacji. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt 7 obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- geodezyjne wyznaczenie trasy, 
- koszt materiałów, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 
- opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopów,  
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie rur kanalizacyjnych, 
- wykonanie studzienek rewizyjnych, spadowych,  
- wykonanie separatora substancji ropopochodnych, 
- wykonanie izolacji elementów betonowych, żelbetowych i żeliwnych, 
- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu, 
- odwiezienie nadmiaru gruntu, 
- wykonanie wylotów kanalizacyjnych, 
- doprowadzenie terenu do stanu projektowanego, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
PN-EN-1852-1:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) 
BN-8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu 

drogowego pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-H-74080/01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych  - Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne _ Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko. 
BN-6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30005 Cement hutniczy. 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-01100    Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-30000 Cement portlandzki 
PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Klasyfikacja i określenia. 
BN-6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-12037 Cegła kanalizacyjna. 
 

10.2 Inne dokumenty 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowanych przez "Transprojekt – Warszawa”. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja 
Techniki sanitarnej, grzewczej , gazowej i klimatyzacji. Warszawa 1996r. 
Katalogi Budownictwa: 
KB 4.-4.12.1 Studzienki kanalizacyjne połączeniowe przelotowe i spadowe. 
KB 4.-3.3.1.10.(3) Wpusty deszczowe uliczne i podwórzowe. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

ST – 03.00.00 

ODBUDOWA ROWU A 
 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 

CPV 45240000–1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Projektu : 

Ciąg pieszo – rowerowy w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze – 
Komprachcice działki – obręb 0024 Komprachcice ark. m. 10 dz.1595, 1607 ark. 
m. 11 dz. nr 1755 obręb 0102 Ochodze ark. m. 3 dz. nr 266/1 ark. m. 5 dz. 266/2 

 

 

 

 

 

 



ST 03.00.00 Odbudowa rowu A  

 

 

Ciąg pieszo – rowerowy w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze – Komprachcice działki – obręb 0024 Komprachcice ark. m. 10 dz.1595, 

1607 ark. m. 11 dz. nr 1755 obręb 0102 Ochodze ark. m. 3 dz. nr 266/1 ark. m. 5 dz. 266/2 

82 

 

 

Spis treści 
1. WSTĘP .............................................................................................................................................. 83 

1.2. Zakres stosowania  STWiORB ................................................................................................... 83 
1.3. Zakres objętych robót ................................................................................................................. 83 
1.4. Określenia podstawowe ............................................................................................................. 83 

Rów otwarty ................................................................................................................................... 83 
Brukowiec ...................................................................................................................................... 83 
Odkład ........................................................................................................................................... 83 

2. MATERIAŁY ...................................................................................................................................... 83 
2.1 Wymagania .................................................................................................................................. 84 

2.2.1. Elementy prefabrykowane ................................................................................................... 84 
3. SPRZĘT ............................................................................................................................................. 85 

3.1. Ogólne wymagania ..................................................................................................................... 85 
Do wykonania robót należy stosować ............................................................................................... 85 

4. Transport .......................................................................................................................................... 85 
5. WYKONANIE ROBÓT ...................................................................................................................... 85 

5.1. Prace wstępne ............................................................................................................................ 85 
5.2. Roboty przygotowawcze ............................................................................................................. 85 
5.3.  Roboty ziemne ........................................................................................................................... 85 
5.4.  Obrukowanie wylotów ................................................................................................................ 85 
5.5.  Humusowanie ............................................................................................................................ 86 
5.7.  Wykonanie przegród betonowych .............................................................................................. 86 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ....................................................................................................... 86 
6.1. Kontrola jakości materiałów ........................................................................................................ 86 
6.2. Kontrola jakości robót ................................................................................................................. 86 
6.3. Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami ........................................................................ 87 
6.2.1. Kontrola jakości umocnień ....................................................................................................... 87 
6.2.2. Kontrola humusowania i obsiewu............................................................................................. 87 

7. OBMIAR ROBÓT .............................................................................................................................. 87 
8. ODBIÓR ROBÓT .............................................................................................................................. 87 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................................................................ 88 
10. Przepisy związane ......................................................................................................................... 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ST 03.00.00 Odbudowa rowu A  

 

 

Ciąg pieszo – rowerowy w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze – Komprachcice działki – obręb 0024 Komprachcice ark. m. 10 dz.1595, 

1607 ark. m. 11 dz. nr 1755 obręb 0102 Ochodze ark. m. 3 dz. nr 266/1 ark. m. 5 dz. 266/2 

83 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                      i 

odbioru robót związanych z montażem sieci kanalizacji deszczowej służącej odprowadzeniu wód 

opadowych zgodnie z dokumentacją projektową pod nazwą: „Odwodnienie Ciągu pieszo – 
rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze – Komprachcice działki – obręb 0024 

Komprachcice ark. m. 10 dz.1595, 1607 ark. m. 11 dz. nr 1755 obręb 0102 Ochodze ark. m. 3 dz. 
nr 266/1 ark. m. 5 dz. 266/2”. 

 

1.2. Zakres stosowania  STWiORB 

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

1.3. Zakres objętych robót 

W ramach kontraktu należy wykonać m.in. : 

a) Odbudowę rowu przydrożnego     L=1102,8 m 

b) Wykonanie wylotów  umocnionych dla przykanalików  n=21 szt. 

c) Wykonanie przegród betonowych w dnie:    n=6 szt 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót w zakresie rurociągów kanalizacyjnych deszczowych ujętych w Dokumentacji 

Projektowej dla projektu. 

W zakresie robót związanych z pracami odtworzeniowymi należy uwzględnić wszelkie prace ziemne 

niezbędne do realizacji zadania opisane w ST-01.00.00 oraz roboty rozbiórkowe opisane w ST-

00.02.00. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Rów otwarty 
Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę 
Brukowiec 
Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104:1960 
Ziemia urodzajna (Humus) 
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
Humusowanie 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 
Odkład 
Odkład - miejsce czasowego składowania (odwiezienia) do momentu ponownego wbudowania lub 
innego zagospodarowania gruntów pozyskanych w czasie zdjęcia warstwy humusu. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00.00 
Warunki ogólne. Nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
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standardu wykonania, właściwości i wymogów technicznych przyjętych w dokumentacji technicznej. 
Dopuszcza się rozwiązania oparte na wyrobach innych producentów pod warunkiem, że mają one 
właściwości nie gorsze od produktów podanych w dokumentacji, a rozwiązanie zamienne zostanie 
przedstawione na piśmie i uzyska akceptację Projektanta i Inspektora nadzoru.  
 

2.1 Wymagania  
Użyte do realizacji robót budowlano-montażowych materiały i urządzenia winny spełniać 

wymogi, wynikające z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczących ich produkcji  
i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie których zostały one dopuszczone 
do stosowania w budownictwie. 
 Sprowadzone na budowę materiały i urządzenia nie powinny mieć widocznych uszkodzeń 
(wgnieceń, rys, pęknięć), wymiary ich powinny być zgodne z podanymi w normach, powinny  
być fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosić znamion wcześniejszego użytkowania. 
 Przed sprowadzeniem materiału, wyrobu lub urządzenia na budowę, Wykonawca  
jest zobowiązany dostarczyć Inspektora nadzoru wzór deklaracji zgodności materiału, wyrobu lub 
urządzenia z dokumentem odniesienia, opisującym ich specyfikację i wymagane parametry techniczne  
oraz świadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie, wystawioną przez 
producenta – a po ich sprowadzeniu na budowę jest zobowiązany dostarczyć dokument, stwierdzający 
zgodność danej partii materiałów, wyrobów i urządzeń z przedstawionymi wcześniej wzorami 
dokumentów. 
 Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. Wszystkie materiały muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 
10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) 
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca 
dla potwierdzenia właściwości użytych materiałów dostarczy dokumenty potwierdzające odpowiednią 
jakość. Całość kanalizacji deszczoewej ma zostać wykonana jednolitym systemie wybranego 
proeducenta.  
 
Materiałami stosowanymi dla robót objętych niniejszą specyfikacją są: 

a) dla wykonania przegród betonowych 

 płyty betonowe 200x100x15 

 narzut kamienny z kamienia łamanego 

 piasek na podsypkę i do zapraw wg PN-EN13242:2004, 

 cement do podsypki i do zapraw wg PN-EN197-1:2002. Składowanie cementu powinno być 
zgodne z BN-88/6731-08. 

b) do wykonania humusowania  

 ziemia urodzajna (humus), 
c) do obrukowania wlotów: 

 kostka brukowo-granitowa 10x10x10cm, 

 piasek na podsypkę i do zapraw wg PN-EN13242:2004, 

 cement do podsypki i do zapraw wg PN-EN197-1:2002. Składowanie cementu powinno być 
zgodne z BN-88/6731-08. 

2.2.1. Elementy prefabrykowane 

Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
W niniejszym projekcie stosuje się do umacniania skarp płyty betonowe  o wymiarach 200 x 100 x 12 
cm, Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie płyt powinny być równe i prostopadłe. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt – długość +-
1cm, szerokość+-0,6cm,grubość +-0,3cm. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć aktualną aprobatę 
na stosowanie w budownictwie wystawioną przez ITB oraz certyfikat zgodności dostarczonej partii 
materiału z aprobatą.  
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Do wykonania robót należy stosować 

- koparki podsiębierne 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych 

-  

4. Transport 

Wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00.00.00 Warunki ogólne. Liczba  i 
rodzaj środków transportu musi zagwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera, 
w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
 Transport, załadunek i rozładunek materiałów i urządzeń powinien odbywać się ściśle wg 
wytycznych producentów i zgodnie z przepisami bhp. 
Elementy prefabrykowane płyt można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG. 
Brukowiec można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12]. 

5. WYKONANIE ROBÓT      

5.1. Prace wstępne 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z przebudową rowu. 

5.2. Roboty przygotowawcze  
- Podstawę wytyczenia trasy rowu stanowi Dokumentacja Projektowa. 
- Wytyczenie w terenie osi rowu (w terenie powinno być dokonane przez uprawnione służby 

geodezyjne Wykonawcy). 
- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe 

z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 
- Teren robót winien być zabezpieczony i oznakowany. 

5.3.  Roboty ziemne 
Wykonać z zgodnie ST 01.00.00 Roboty Ziemne. 

 

5.4.  Obrukowanie wylotów 
Na wylotach z przykanalików  wykonać obeukowanie na skarpach wokół ściętej ukośnie rury 
przykanalika. Przed przystąpieniem do brukowania należy przygotować podłoże „pod łatę”. Na tak 

wykonanym podłożu ułożyć podsypkę z pospółki gr. 10cm zagęszczoną do Is 0.98 wg Proctora. Na 
tak przygotowanym podłożu należy wylać ławę betonową i układać na niej kostkę brukową pod sznur, 
naciągnięty na paliki na wysokości od 2 do 4cm nad projektowany poziom powierzchni. Po ułożeniu 
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kostki wykonać spoinowanie zaprawą cementową wg dokumentacji. Przed rozpoczęciem spoinowania 
kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżoną wodą z dodatkiem 1% cementu w stosunku 
objętościowym. Głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementową powinna wynosić 5cm. 
Pielęgnacja powierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementową polega na polaniu 
nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej 
doby. Następnie powierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 
7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, powierzchni ę należy 
oczyścić dokładnie z piasku . 

5.5.  Humusowanie 
Humusowanie na skarpach powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej 
krawędzi. Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić - 8 cm po zagęszczeniu 
Proces umocnienia powierzchni skarp polega na : 
–   wykonaniu humusowania, 
Humus do powyższych robót będzie pochodził z tymczasowego odkładu . Jest to humus zdjęty w 
trakcie robót przygotowawczych. 
 

5.7.  Wykonanie przegród betonowych 
Układanie wykonać w uprzednio wykonanych wykopach, w których ułożyć należy płytę betonową, tak 
aby wystawała ona 30 cm ponad dno rowu. Następnie należy ją zasypać gruntem pozyskanym z 
wykopu. Dla lepszej stabilizacji płytę należy obłożyć kamieniem łamanym na zaprawie cementowej i 
zaspoinować. Na przygotowanym podłożu należy wylać ławę betonową i układać na niej kamień. Po 
jego ułożeniu wykonać spoinowanie zaprawą cementową. Przed rozpoczęciem spoinowania kostka 
powinna być oczyszczona i dobrze zwilżoną wodą z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym. 
Głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementową powinna wynosić 5cm. 
Pielęgnacja powierzchni kamiennej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementową polega na polaniu 
nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej 
doby. Następnie powierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 
7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, powierzchni ę należy 
oczyścić dokładnie z piasku . 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
 Ogólne zasady kontroli jakości materiałów podano w specyfikacji ST-00.00.00 Warunki ogólne. 
Badanie jakości materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 
materiałów z wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunków technicznych. Wykonawca 
powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych 
materiałów i dopuszczające przedmiotowe materiały do stosowania. 

6.2. Kontrola jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-00.00.00 Warunki ogólne. 
Kontrola wykonywania robót powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz robót 
i dotyczyć zgodności z dokumentacją projektową, normami i wytycznymi.  
 W szczególności należy przeprowadzić kontrolę następujących elementów : 
– zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją, normami i wytycznymi oraz poleceniami 

Inżyniera 
– spadki rowu 
– jakość wykonanych ubezpieczeń 
– rzędne posadowienia wylotów 
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 Wyniki kontroli są pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, daną fazę robót należy uznać za 
niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponownie badania. 

6.3. Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST i dokumentacji 
projektowej zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

6.2.1. Kontrola jakości umocnień 
Sprawdzenie profilowania i zagęszczania podłoża w korycie pod wykonanie umocnień w zakresie: 

 wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie 

 szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm, 

 odchylenia linii umocnień ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ± 1 cm, 

 równości górnej powierzchni umocnień ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony 
łatą 2 m - 1 cm, dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość. 

6.2.2. Kontrola humusowania i obsiewu 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót ( w tym grubości warstwy humusu ) i ich 
zgodności z STWiOR, oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej 
mieszanki nasion traw. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: 
- odbudowa rowu    - m, 
- umocnienie wylotów    - m2, 
- Przegrody betonowe    - szt., 
 -Humusowanie     - m3, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pktu 6 dały wynik pozytywny. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 Warunki ogólne.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór poszczególnych elementów robót powinien być dokonany w odpowiednim terminie, 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Dokumentacja odbioru częściowego (dla celów przejściowych rozliczeń) powinna zawierać: 
a) szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót z naniesionymi rzędnymi dna rowu 

niezbędnymi zestawieniami pomierzonych wielkości przez uprawnionego geodetę, w układzie i 
formacie uzgodnionym z Inżynierem 

b) powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych 
wraz z naniesionymi wynikami pomiarów wymiarów liniowych i uzyskanych spadków, wynikających 
ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej 

c) analizę wyników badań wraz z wnioskami, w szczególności badań stopnia zagęszczenia 
podbudowy i wytrzymałości nawierzchni 

d) deklarację zgodności wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na rozliczanym odcinku 
robót) – materiałów i urządzeń z wymogami kontraktu, wystawioną przez Wykonawcę lub protokoły  

W przypadku, gdy wykonany zakres robót pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będzie gotowy do odbioru częściowego, Inżynier wstrzyma płatność za wykonane roboty do czasu 
następnego przejściowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez Wykonawcę wymaganej 
dokumentacji. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt 7 obejmuje: 
 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 roboty ziemne 

 zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

 brukowanie powierzchni, 

 ew. pielęgnacja spoin, 

 wykonanie przegród, 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane  

1. PN-EN 197-1:2002- Cement.  Część 1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

2. PN-EN 13242:2004- Kruszywa 
3. PN-EN 1008:2004- Woda zarobowa do betonu 
4. PN-EN 20C.1:2003- Beton. Część 1 
5. PN-B-06050:1999- Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
6. PN-B-11104:1960- Materiały kamienne. Brukowiec 
7. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne 


