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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SIECI WODOCIĄGOWE

CPV 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW
I

RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

                           Zadanie: „ Wymiana sieci wodociągowej ø150AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze"
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Idz                 ST Spis treści STR.

1. ST- 00.00 Wymagania ogólne 03-26

2. ST-01.00 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Władysława IV - roboty ziemne 27-36

3. ST - 02.00 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Władysława IV - roboty montażowe 37-50

4. ST - 03.00 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Władysława IV - rozbiórka i 
odtworzenie nawierzchni

51-98
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

                           Zadanie: „ Wymiana sieci wodociągowej ø150AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze"
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  ST  -  00 „Wymagania  Ogólne" odnosi  się  do wymagań
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w
ramach projektu pn.  „Wymiana sieci wodociągowej ø1150AC na sieć ø160 PE
wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w
Zielonej Górze".
Inwestor:
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 
ul. Al. Zjednoczenia 110a 
65-120 Zielona Góra
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych,
należy  odczytywać  i  rozumieć  w  odniesieniu  do  zlecenia  wykonania  robót
opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST - 00.00 Wymagania ogólne
2 ST-01.00 Roboty ziemne
3 ST - 02.00 Roboty montażowe
4 ST - 03.00 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni

W  zakres  zadania  wchodzi  wymiana  sieci  wodociągowej  wraz  z  przyłączami
wodociągowymi:

a) metodą bezwykopową (przewiert sterowany):
• sieci wodociągowej z rur PE100 RC o średnicy ø160 o dł. 370,0 m,
• sieci wodociągowej z rur PE100 RC o średnicy ø90 o dł. 13,5 m,
• przyłączy wodociągowych z rur PE100 RC o średnicy ø63 o dł. 17,0 m,
• przyłączy wodociągowych z rur PE100 RC o średnicy ø32 o dł. 3,0 m,

b) w wykopie otwartym

• sieci wodociągowej z rur PE100 RC o średnicy ø160 o dł. 16,0 m.

Wymianę  przyłącza  wodociągowego  zaprojektowano  do  budynku  przy  ul.
Władysława IV nr 2. Pozostałe przyłącza do bud. nr 89a, 10, 1, 63, 55 zlokalizowane
na trasie proj. wodociągu należy przełączyć do nowej sieci.

Zakres  robót  szczegółowo  opisany  został  w  Dokumentacji  Projektowej.  Prace
przebiegać  muszą  w  warunkach  zachowania  ciągłości  wody  dla  poszczególnych
odbiorców  podłączonych  do  wymienianej  sieci  wodociągowej  (ewentualne
wyłączenia  wody  może  się  odbyć  wyłącznie  za  zgodą  Zamawiającego),  stąd
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Wykonawca powinien przewidzieć w kosztach wykonanie dodatkowych przełączeń
oraz rurociągów tymczasowych.
Wykonywane prace są oznaczone następującym kodem CPV:

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

1.4. Niektóre określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:

1.4.1. Umowa - załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z
zasadniczych  dokumentów  kontraktu,  która  wraz  z  załącznikami  reguluje
prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem.

1.4.2. Materiały  -  wszelkie  tworzywa niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z
dokumentacją  projektową  budowy  i  Specyfikacjami  Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.3. Teren budowy/Plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane WTaz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy.

1.4.4. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi drogi.

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

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej budowy.

1.4.7. Komora przewiertowa startowa - umocniony i zabezpieczony wykop 
umożliwiający zabudowanie maszyny do wierceń poziomych.

1.4.8. Komora przewiertowa odbiorcza - umocniony i zabezpieczony wykop na 
końcu przewiertu poziomego.

1.4.9. Przecisk  -  wprowadzanie  do  gruntu  napędzanego  pneumatycznie
cylindrycznego urządzenia, które zagęszcza ziemię wokół siebie zostawiając
otwór, w który wciągana jest rura z tworzywa sztucznego o średnicy max
160 mm lub rura stalowa o średnicy max. 2,0 m.

1.4.10. Przewiert sterowany - bezwykopowa budowa sieci podziemnych za pomocą
wiertnic sterowanych polegająca na wprowadzeniu pod powierzchnię ziemi
stalowych rur osłonowych do których wciągane są rury bez wykonywania
wykopów  liniowych.  Jedynymi  wykopami,  które  występują  są  wykopy
punktowe (wykop startowy i wykop końcowy).

1.4.11.Przewiert  sterowany  horyzontalny  -  bezwykopowa  metoda  budowy
rurociągów,  polegająca  na  wykonaniu  otworu  pilotażowego  żerdziami
wiertniczymi  z  głowicą  sterującą,  powiększeniu  średnicy  otworu  do
rozmiarów  umożliwiających  przeciągnięcie  rury  przewodowej  uprzednio
zmontowanej na całej długości przewiertu. Technologia wymaga podawania
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płuczki  wiertniczej  dla  wynoszenia  urobku,  chłodzenia  rozwiertaka  i
stabilizacji ścian otworu.

1.4.12.Skróty  używane  w  niniejszej  dokumentacji  powinny  być  rozumiane
następująco:

ST - Specyfikacja Techniczna,
PN - Polska Norma,
PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
PZJ - Program Zapewnienia Jakości,
ITB - Instytut Techniki Budowlanej,
WO - Warunki Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu,
stanowią:

• projekt budowlany z elementami wykonawczymi wraz z pozwoleniem na 
budowę, będący w posiadaniu Zamawiającego,

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

• Dziennik budowy,

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych,

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć:

• obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów
i powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości wykonywanych 
robót, e o ile zajdzie taka potrzeba opracowania i zatwierdzenie pozwolenia 
wodnoprawnego na odwodnienie wykopów,

• opłatę za zajęcie pasa drogowego,

• organizację i zabezpieczenie placu budowy,

• nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych.

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami.
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Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty
przekazane  przez  Inspektora  nadzoru  wykonawcy  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  następująca  kolejność
ważności dokumentów:

• umowa,

• specyfikacja techniczna,

• kosztorys ofertowy,

• projekt budowlany.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora
nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian,  poprawek  lub  interpretacji  tych
dokumentów.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji
projektowej  budowy  i  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. W przypadku, gdy materiały
lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  budowy  lub
specyfikacjami  technicznymi  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementów
budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłoczne  zastąpione  innymi,  a  roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest  zobowiązany do zapewnienia i  utrzymania bezpieczeństwa placu
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:

• utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności
związane z budową i  nienaruszalność  ich mienia  służącego do pracy,  a  także
zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

• w  czasie  wykonywania  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory,
światła ostrzegawcze, sygnały itp.,  zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w
nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze  względów
bezpieczeństwa,

• koszt zabezpieczenia placu budowy i  robót poza placem budowy nie podlega
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odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę
kontraktową  włączony  winien  być  także  koszt  uzyskania,  doprowadzenia,
przyłączenia wszelkich czynników i  mediów energetycznych na placu budowy,
takich  jak:  energia  elektryczna,  gaz  i  gazy  techniczne,  woda,  ścieki,  sprężone
powietrze itp. W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w
czasie  trwania  kontraktu  oraz  koszty  ewentualnych likwidacji  tych  przyłączy  i
doprowadzeń  po  ukończeniu  kontraktu.  Zabezpieczenie  korzystania  z  w/w
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków wykonawcy i w pełni
jest  on  odpowiedzialny  za  uzyskanie  wszelkich  warunków  technicznych
przyłączenia,  dokonanie  uzgodnień,  przeprowadzenie  prac  projektowych  i
otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie:

• utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie się  do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i  innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg

dojazdowych.
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

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

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

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

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy. Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za
nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany
w  okresie  prowadzenia  robót.  Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim
harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być
wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  placu
budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie
powiadomi  inspektora  nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu
napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie
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niezbędne  zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone
na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  placu  budowy  i  wykonawca
będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 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 do daty wydania potwierdzenia
zakończenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli  wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie
inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować
inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.

1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót.

Przed  rozpoczęciem  robót  i  określonych  czynności  wykonawca  jest  zobowiązany
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powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i
organy uzgadniające, stosownie do uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do
projektu budowlanego.

Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielem 
nieruchomości, którego teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z 
dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, 
urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe 
ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właściciela terenu, na którym prowadzone
będą prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Zielonej Górze ".
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Prace wykonywane w pasie drogowy.

Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie
drogowym i ponosi odpowiedzialność cywilną wobcc osób trzecich z tytułu szkód
mogących zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczęciem prac w drogach, wykonawca zobowiązany jest do 
poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem przekazania terenu.
Po  zakończeniu  robót  zajmowane odcinki  pasa  drogowego należy  przywrócić  do
stanu  pierwotnego.  Zakończenie  prac  należy  zgłosić  właścicielowi  i  uzyskać
pozytywną opinię odbioru.
Wszelkie koszty związane z w/w zezwoleniami nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i
przepisy,  które  spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i
zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne
pozostałości  o  znaczeniu  geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie
budowy będą uważane za własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest
powiadomić inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku
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tych  poleceń  wykonawca  poniesie  koszty  lub  wystąpią  opóźnienia  w  robotach,
inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą ustali wydłużenie
czasu  wykonania  robót  lub  wysokość  kwoty,  o  którą  należy  zwiększyć  cenę
kontraktową.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła szukania materiałów
Co najmniej  na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  robót  wykonawca  przedstawi  szczegółowe
informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania tych materiałów i  odpowiednie  świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła
wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań terenowych i
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodą  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukończeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  placu  budowy lub  z
innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione
na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie
będzie  prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  placu  budowy  poza  tymi,  które
zostały wyszczególnione w kontrakcie.
Eksploatacja  źródeł  materiałów będzie  zgodna z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
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obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli
inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,
niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
przewartościowany przez inspektora nadzoru.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą
one potrzebne do robót,  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i  właściwości  do robót i  były  dostępne do kontroli  przez inspektora
nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w obrębie  placu  budowy  w
miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawcę.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiałów  w  wykonywanych  robotach,  wykonawca
powiadomi  inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju
materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do robót powinien być  zgodny z  ofertą  wykonawcy i  powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i PZJ; w przypadku braku takich
ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  budowy,  ST  i  wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzęt  będący własnością wykonawcy lub wynajęty  do wykonania robót  ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jeżeli  dokumentacja  projektowa  budowy  lub  ST  przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny,  urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków  kontraktu,  zostaną  przez  inspektora  nadzoru  zdyskwalifikowane  i  nie
dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości
przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej  budowy,  ST  i  wskazaniach  inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami ST i  PZJ opracowanym przez wykonawcę
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

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,  jeśli  wymagać  tego  będzie  inspektor  nadzoru,
poprawione przez wykonawcę na własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże
się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez
inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie,
dokumentacji projektowej budowy i w ST, a także w normach i wytycznych.
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Polecenia  inspektora nadzoru dotyczące realizacji  robót będą wykonywane przez
wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Do  obowiązków  wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on
zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową
budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• bhp,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych elementów robót,
• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej,  kontroli  sterowania  jakością

wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),

• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i
zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i
formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

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

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót,
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• sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby  osiągnąć  założoną  jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną
kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  inspektor  nadzoru  może  zażądać  od
wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich
wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i
badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
budowy i  ST.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań i  ich  częstotliwość  są
określone  w  ST,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam
określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie  robót  zgodnie  z  kontraktem.  Wykonawca  dostarczy  inspektorowi
nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,
zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów
dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i  prowadzeniem badań
materiałów ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  inspektora  nadzoru  wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe
badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwość  co  do  jakości,  o  ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z
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własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w
przypadku  stwierdzenia  usterek,  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa
zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone
przez  inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  wykonawcę  do  badań
wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi 
nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST
na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania
niezależnie  od  wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że
raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub
zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową budowy i ST. W takim przypadku
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek
poniesione zostaną przez wykonawcę.

6.7.  Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru
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może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru.
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy 
(1) Dziennik Budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym
zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do końca okresu gwarancyjnego.  Prowadzenie dziennika budowy zgodnie  z  §  45
ustawy  Prawo  budowlane  spoczywa  na  kierowniku  budowy.  Zapisy  w  dzienniku
budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty
będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem
Wykonawcy  i  Inspektora  nadzoru.  Do  dziennika  budowy  należy  wpisywać  w
szczególności:
• datę przekazania wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie  przez  inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów 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 zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

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

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  inspektora  nadzoru  do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń wykonawcy robót.

(2) Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego  z  elementów  robót.  Obmiar)'  wykonanych  robót  przeprowadza  się
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostałe dokument) budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt.  (1)  -  (3)
następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę.
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan „bioz".

(5)  Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

                           Zadanie: „ Wymiana sieci wodociągowej ø150AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze"



Specyfikacja techniczna                                                                                                                                      20
                                                                                                                                     

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  inspektora  nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie
lub  gdzie  indziej  w  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  wykonawcy  od
obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg
instrukcji inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar  gotowych robót  będzie  przeprowadzony z  częstością  wymaganą do celu
miesięcznej  płatności  na  rzecz  wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w
kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach
technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robót.
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone  przez  wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
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7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i  zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom  specyfikacji  technicznych.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie
zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm  zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy
robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione
odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie  księgi  obmiaru.  W  razie  braku
miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  księgi
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty  podlegają  następującym
odbiorom:
■ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
■  odbiorowi częściowemu,
■ odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
■ odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
■ odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji
ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej
części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  nadzoru  na  podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST  i
uprzednimi ustaleniami.

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
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu  do  zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem
do dziennika budowy.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach  umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w
obecności inspektora nadzoru i 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 ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  dokumentacją
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony
wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące

dokumenty:

                           Zadanie: „ Wymiana sieci wodociągowej ø150AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze"



Specyfikacja techniczna                                                                                                                                      23
                                                                                                                                     

• dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi
zmianami  dokonanymi  w toku wykonania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi,

• szczegółowe specyfikacje techniczne,
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
• protokoły odbiorów częściowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i

programem zapewnienia jakości (PZJ),
• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,

certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (itp. 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  ostatecznego,  komisja  w
porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie
wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad,  które  ujawnią  się  w  okresie
rękojmi i gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  wykonawcę  za
jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  w  kosztorysie  i  przyjętą  przez
zamawiającego w dokumentach umownych.
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w kontrakcie.
Cena  jednostkowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i
badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST  i  w
dokumentacji projektowej budowy.
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

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

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie
jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie
robót objętych tą pozycją kosztorysową.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagać  ogólnych
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione
w  kosztorysie.  Błędy  w  kosztorysie  przedmiarowym,  popełnione  przez  biuro
projektów,  nie  zwalniają  wykonawcy  od  prawidłowego  zestawienia  w  zakresie
objętym dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i
szczególowego zapoznania się z dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami
naniesionymi  na  plany  sytuacyjne  (zmiana  trasy  wynikająca  z  uzgodnień  z
właścicielami  gruntów).  Ewentualne  niezgodności  należy  zgłosić  do  inwestora  w
formie pisemnej przed złożeniem oferty przetargowej.

9.3 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca  w  ramach  kontraktu  jest  zobowiązany  wykonać  projektową
dokumentację powykonawczą budowy zgodnie z p. 1.5.1. niniejszej ST 00. Uznaje
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenach  jednostkowych  ceny
kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 
budowy: 
• dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła 
ostrzegawcze, znaki itp);
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych
ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN),
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je
czytać  łącznie  z  rysunkami  i  specyfikacjami,  jak  gdyby  tam  one  występowały.
Rozumie  się,  iż  wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi
Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm
przy  wykonywaniu  robót  określonych  w  kontrakcie  oraz  do  stosowania  ich
postanowień  na  równi  ze  wszystkimi  innymi  wymaganiami  zawartymi  w
specyfikacjach technicznych.

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne.
W szczególności przy realizacji Robót należy przestrzegać przepisów określonych w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2015, poz. 783 z 
późniejszymi zmianami);

2. Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013
poz. 907 z późniejszymi zmianami);

3. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 r.,
poz. 883 z późniejszymi zmianami);

4. Ustawie  z  dnia  24 sierpnia  1991 r.  -  o  ochronie  przeciwpożarowej;  jednolity
tekst (Dz.U.nr. 147/2002., poz. 1229 z późniejszymi zmianami);

5. Ustawie z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. nr. 122/2004.,
poz.1321 z późniejszymi zmianami);

6. Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr. 2013r.,
poz.1232 z późniejszymi zmianami.);

7.  Ustawie  z  dnia  18  lipca  2001  r.  -  Prawo  wodne  (Dz.U.  2015,  poz.  469,  z
późniejszymi zmianami);

8. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; jednolity tekst (Dz.U.
2013 poz.260 z późniejszymi zmianami);

9. Ustawie z  dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i  kartograficzne; jednolity
tekst (Dz.U.nr.2015 r., poz. 520 z późniejszymi zmianami).
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Rozporządzenia

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

2. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  12 kwietnia 2002r.  w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 2015, poz. 1422 z późniejszymi zmianami);

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.U.Nr.  120/2003.,poz.  1126  z
późniejszymi zmianami);

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego
2002r.  -  w  sprawie  wprowadzenia  obowiązku  stosowania  Polskich  Norm
dotyczących  ochrony  przeciwpożarowej  (Dz.U.  nr.  18/2002,  poz.  182  z
późniejszymi zmianami);

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r - zmieniające
Rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy  ochrony  zdrowia  (Dz.U.  nr  198/2004r.,  poz.  2042  z  późniejszymi
zmianami);

6. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  grudnia  2002r.  w  sprawie
warunków technicznych w sprawie poważnych awarii  objętych obowiązkiem
zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. nr.5/2003,poz.
58 z późniejszymi zmianami);

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200lr. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U nr 97/2001, poz.
1055 z późniejszymi zmianami);

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września I997r-w
sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U.  nr.
169/1997r., poz. 1650 z późniejszymi zmianami);

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 1993r. - w sprawie
bezpieczeństwa higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/1993., poz. 437 z późniejszymi zmianami);

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

oraz obowiązujące normy i inne rozporządzenia nie wymienione powyżej.
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1. WSTĘP 
1-1- Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót ziemnych w ramach budowy pn. „Wymiana sieci wodociągowej ø150AC
na  sieć ø160 PE  wraz z odgałęzieniami  i  przyłączami  do  budynków  przy  ul.
Władysława IV w Zielonej Górze”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  prac  przy  realizacji
robót  ziemnych  zgodnie  z  projektem  budowlanym  i  obejmują  roboty  ziemne
tymczasowe i stałe związane z wymianą sieci wodociągowej na ul. Władysława IV w
Zielonej Górze. Roboty ziemne dotyczą głównie wykonywania komór technologicznych
(roboczych) podczas układania sieci wodociągowej metodą bezwykopową.
Zakres robót obejmuje:
• usunięcie nasypu niekontrolowanego,
• ściągnięcie i rozścielenie humusu,
• wykopy w gruncie kat. I-II, wąskoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład,
• umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi,
• zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych i 

związane z tym utrzymanie wykopów w stanie suchym,
• podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
• zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne,
• zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg,
• montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli,
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

1.4.  Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.
Ponadto:
 wykopy  -  doły  szeroko-  i  wąskoprzestrzenne  liniowe  dla  fundamentów  lub  dla

urządzeń instalacji  podziemnych oraz miejsca rozbiórki  nasypów, wałów lub hałd
ziemnych, 

 zasypka  -  wypełnienie  gruntem  wykopów  tymczasowych  z  wymaganym
zagęszczeniem,

 ukopy - pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy
nasypów lub wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko, 

 wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1 m, 
 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

składowiska bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego
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zasypania wykopu,
 wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczenie  gruntu,

określona wg wzoru:

e 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).

 szerokość wykopu - oznacza szerokość wymaganą dla części roboczej wykopu po
wykonaniu  umocnienia  (mierzoną  w  świetle  wykopu  między  ściankami
umocnienia od strony części  roboczej wykopu).  Oznacza to, że:  zarówno przy
ustalaniu przedmiaru robót, jaki i przy wyliczaniu obmiaru robót ziemnych (w
celu wyliczenia należnej zapłaty dla Wykonawcy) w ilości  robót ziemnych nie
uwzględnia  się  poszerzenia  wykopu  koniecznego  do  montażu  szalunków
(grubości  szalunków).  Wykonawca,  w  dostosowaniu  do  systemu  szalunków,
jakimi  dysponuje  i  jakimi  będzie  zabezpieczał  wykopy,  uwzględni  w  cenie
wykonania 1 m3 robót ziemnych (wykopu,  zasypki)  wykonanie  i  zasypanie  (z
wszelkimi  przemieszczeniami)  poszerzenia  wykopu  niezbędnego  w  celu
umieszczenia szalunków.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIAŁY

2.1  Materiałami  stosowanymi  do  wykonania  robót  będących  tematem  niniejszej
specyfikacji są:
• grunt wydobyty z wykopów i składowany na tymczasowym odkładzie na obsypanie

rurociągów,
• grunt do zasypania tzw. „warstwy ochronnej" wokół przewodów, uzyskany poprzez

przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub piasek do wymiany gruntu,
• grunty  żwirowe  i  piaszczyste  zakupione  i  dowiezione  spoza  placu  budowy,  o
materiały do umocnienia wykopów,
• materiały do odwodnienia wykopów,
• materiały do podparć i podwieszeń,
• materiały na kładki dla pieszych,

2.2.Wszystkie materiały  i  urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z
postanowieniami  kontraktu  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  W  oznaczonym
czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie
świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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2.3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3. SPRZĘT

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne".
Roboty ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz,
który uzyskał akceptację inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy  Inspektorowi  nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Roboty  związane  z  odwodnieniem  wykopów,  prowadzone  będą  przy  użyciu
następującego sprzętu mechanicznego:

• agregat pompowy,
• agregat prądotwórczy.

4. TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy
stosować  środki  transportu,  spełniające  warunki  ogólne,  podane  w  ST-  00
„Wymagania  ogólne".  Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń wykonawcy, dotyczących dodatkowej
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane
na piśmie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST - 00.00 „Wymagania
ogólne".

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne:
• roboty  przygotowawcze  (zapoznanie  się  z  planami  sytuacyjno-

wysokościowymi,  wymiarami  istniejących  i  projektowanych  budowli,
wytyczenie  i  trwałe  oznaczenie  robót  ziemnych,  przygotowanie  terenu,
zabezpieczenie  istniejących  przewodów  podziemnych,  oznakowanie  robót
prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbędnych prac badawczych i
projekttnyych),

• odwodnienie wykopu,
• odspojenie i odkład urobku,
• przygotowanie podłoża,
• zasypka i zagęszczenie gruntu,
• wykonanie  podsypki  i  obsypki  rurociągów,  ewentualna  wymiana  gruntu,  o
uporządkowanie terenu.

5.2Wymagania szczegółowe wykonania 
1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wizji w terenie w celu ustalenia
miejsc do wykonania wykopów technologicznych - miejsca zmiany kierunku rurociągów
w sposób naturalny  wyznaczają  lokalizację  wykopów technologicznych,  oraz  w celu
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ustalenia  długości  odcinków  systemów  tymczasowych  układów  zasilania  w  wodę
odbiorców.  Na  czas  wykonania  robót,  dla  zapewnienia  ciągłej  dostawy  wody  do
odbiorców, należy wykonać tymczasowy (bezpieczny z punktu widzenia zapewnienia
pewności dostawy wody oraz z punktu widzenia innych użytkowników terenu objętego
budową) system zasilania w wodę obejmujący m.in. : przepięcie do istniejącej sicci,
sieć  główną  wraz  z  armaturą  i  kształtkami.  Tymczasowy  układ  należy  właściwie
zabezpieczyć  przed  jakimkolwiek  uszkodzeniem lub  niepowołanym działaniem osób
trzecich  oraz  oznakować.  Po  zakończeniu  prac,  tymczasowy  układ  zostanie
zlikwidowany.

2. Usunięcie warstwy humusu

W miejscach, gdzie występuje humus, należy go zdjąć i w razie potrzeby, po zasypaniu
wykopu, ponownie rozścielić.
Zdjęty humus nadający  się  do dalszego wykorzystania (do decyzji  Inżyniera),  należy
składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez
Wykonawcę lak  dobrane,  aby humus  był  zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,  a
także najeżdżaniem przez pojazdy.
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich,
aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
Humus nie nadający się do wykorzystania Wykonawca wywiezie i  zutylizuje, na swój
koszt.

3. Odwodnienie wykopów

Ze  względu  na  brak  wody  gruntowej  na  rozpatrywanym  terenie  nie  przwiduje  się
odwadniania wykopów.
W  sytuacji,  gdy  jednak  woda  gruntowa wystąpi  każdorazowo  sposób  odwadniania
należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-wodnych i uzgodnić go z
Inżynierem.

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu,
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem,  a  w  razie  potrzeby  podwieszone  w  sposób  zapewniający  ich
eksploatację.  Kable energetyczne należy zabezpieczyć rurami  osłonowymi np.  AROT
typu A110PS o długości jednostkowej 3,Om.
Kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć pustakami kablowymi.
Zbliżenia  i  skrzyżowania  z  kablami  i  słupami  energetycznymi  wykonać  zgodnie  z
normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-1.
W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie.
W7 wykopach  wąskoprzestrzennych  ściany  umocnić  w  zależności  od  zagłębienia
przewodu i warunków gruntowych wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować
szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez wykonawcę na odkład lub
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wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.
Grunt  nie  nadający  się  do wykorzystania  Wykonawca wywiezie  i  zutylizuje,  na  swój
koszt.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyższym
od rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno
być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych.
Przy  wykonywaniu  wykopów  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejącej  budowli  na
głębokości  równej  lub  większej  niż  głębokość  posadowienia  tych  budowli  należy  je
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora)
sprawdzić,  czy  charakter  gruntu  odpowiada  wykonaniu  posadowienia  obiektu,  wg
przekazanego Wykonawcy projektu.
Wykopy oznakować oraz zabezpieczyć i wykonać przejazdy i przejścia dla pieszych.

5. Przygotowanie podłoża

W  przypadku  technologii  wykopowej  przewody  należy  układać  w  wykopie  na
odpowiednio  przygotowanym podłożu.  Przed przystąpieniem do  wykonania  podłoża
należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania:

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,
- materiał nie może być zmrożony,
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95.

6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypka  i  zagęszczenie  gruntu  nie  powinno  spowodować  uszkodzenia  ułożonego
przewodu  i  obiektów  na  przewodzie.  Grubość  warstwy  ochronnej  zasypu  strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej nad rurociągami z wyłączeniem odcinków na 
złączach,
etap II - po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w 
miejscach połączeń,
etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 
deskowań i rozpór ścian wykopu.

Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie  warstwami  do 30 cm, z  zagęszczeniem
ubijakami  mechanicznymi  dla  zapewnienia  stabilności  przewodu  i  nawierzchni  nad
rurociągiem.
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą
BN- 77/8931-12.
Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię
na całej długości tras rurociągów.
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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.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające 

na celu: 
 zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,
 określenie gruntu i jego uwarstwienia,
 o określenie stanu terenu,
 ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robót winna obejmować:
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 

placu,
• budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
• sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
• badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą,
• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa mineralnego,
• badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych,
• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest:
m3 - usunięcia odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego

(zasypywanie), zagęszczanie gruntu,
100m2 - umocnienia wykopów,
kpl, szt - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
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8.2.Warunki szczegółowe
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające
zakryciu:
- zdjęcie nasypu niekontrolowanego,
- odwodnienie wykopów,
- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podłoża,
- zasypanie z zagęszczeniem wykopu,
- zagęszczanie ziemi w wykopie.
Odbioru  robót  ziemnych  należy  dokonać  zgodnie  z  PN-68/B-06050  i  zgodnie  z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych".
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on
wykop  dla  całego  obiektu  kubaturowego  lub  dla  obiektu  liniowego  -  odcinki
rurociągów o jednakowej średnicy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 0.Wymagania ogólne 9.2 
9.2 Płatności
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej
specyfikacji.
Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.
Uwaga:
Wykonawca  powinien  uwzględnić  w  ofercie,  że  poziom  wód  gruntowych  może
znacznie odbiegać od wartości podanych w Dokumentacji Projektowej. W przypadku
wystąpienia wyższego poziomu wód gruntowych Wykonawca nie będzie mógł rościć
o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
Cena wykonania robót obejmuje:

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
 opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych,
 zdjęcie i rozścielenie warstwy urodzajnej,
 wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, 

rurociągów,
 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,
 ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu,
 zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
 utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót,
 wykonanie prac objętych specyfikacją,
 wykonanie wymiany gruntów w razie stwierdzenia występowania gruntów 

nienośnych, 
 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w 

przypadku przerwania,
 opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,
 koszty badań i pomiarów,
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 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,    
 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

Numer normy polskiej i odpowiadającej
jej normy europejskiej i międzynarodowej

Tytuł normy

PN-B-ł 2095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i
Zastąpiona częściowo przez PN-B- 
02481:1998 w zakresie zał. 1.

opis gruntów

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar.

PN-74/B-04452
Zastąpiona  częściowo  przez  PN-  88/B-
04481 w zakresie p.6.1,6.2, 6.3.

Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

BN-8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

PN-B-06712

Kruszywa mineralne do gruntu.

PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

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

PN-B-10725:1997

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

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

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 
szczelne.

PN-EN 1610:2002(2007) Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-EN 805:2002(2006) Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych.

PN-81/B-03020 Zmiany 1 BI 2/88 poz. 14
Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie.



oraz inne obowiązujące PN (EN-PN).
10.2 Normy
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
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Gdziekolwiek  występują  odwołania  do  Polskich  Norm,  dopuszczalne  jest  stosowanie
odpowiednich  norm  krajów  Unii  Europejskiej,  beneficjentów  oraz  Malty  i  Cypru  w
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 02.00

ROBOTY MONTAŻOWE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych przy budowie sieci wodociągowej w ramach zadania pn. 
„Wymiana sieci wodociągowej ø150AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i 
przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą odcinka sieci wodociągowej wraz z armaturą
z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych:

wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST - 01.00,
krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy 
wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie,
kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela 
przewodów, które kolidują z nowobudowanymi.

W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.:
 montaż sieci wodociągowych metodą bezwykopową z rur PE100 RC SDR11 

ø160, ø90, ø63, ø32 mm;
 montaż sieci wodociągowych metodą wykopu otwartego z rur tworzywowych 

PE100 RC SDR11 ø160, ø90, ø63, ø32 mm
 montaż armatury na sieci wodociągowej: zasuw DN250, DNI50, DN80, DN50 
hydrantów nadziemnych  i podziemnych ppoż DN80, nawiertek ø 160/32,
 montaż kształtek ciśnieniowych PE,
 wykonanie bloków oporowych,
 oznakowanie zasuw i hydrantów,
 wykonanie próby szczelności i płukanie rurociągu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
technicznymi  (PN  i  EN-PN),  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIAŁY 
2.1.Materiałami
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST

są:

 rury i kształtki ciśnieniowe z PE100 RC SDR11, PN-EN 13244 - rury trój warstwowe o
połączeniach molekularnych warstw, z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego
PE100RC  SDR11  o  grubości  ścianki  zewnętrznej  i  wewnętrznej  25%  nominalnej
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grubości ścianki rury. Rury te powinny być odporne na skutki zarysowań i nacisków
punktowych,

 potwierdzone ciągłą kontrolą jakości - akredytowanego instytutu, wynikami badań
na propagację pęknięć (powyżej  8760h -  EN ISO 13479)  oraz test FNCT (powyżej
8760h  -  EN  ISO  16770.3)  jak  również  dopuszczone  do  stosowania  bez  obsypki  i
podsypki piaskowej lub bezwykopowych metod układania i renowacji  sieci.  Winny
posiadać system zapewnienia jakości tj. dostarczone będą z certyfikatem zgodnym z
EN10204-3.1 zawierającym wyniki badań dla każdej partii produkcyjnej. Wymagane
jest  również  potwierdzenie  zgodności  ze  specyfikacją  PAS  1075  potwierdzoną
certyfikatami DIN CERTCO. Łączenie rur poprzez zgrzewanie doczołowe (dopuszcza
się zgrzewanie kształtek oraz armatury elektrooporowo).

• zasuwy klinowe kołnierzowe DN 80, 150, 250, 50 - ciśnienie nominalne min. PN 1,6
MPa, długość zabudowy - F5, z trzpieniem, budową teleskopową i skrzynką uliczną
żeliwną (wybrane zgodnie z projektem), do zabudowy podziemnej, korpus, pokrywa
i  klin  wykonane  z  żeliwa  min.  GGG-40,  klasa  żeliwa  oraz  logo  producenta
oznakowane na korpusie w postaci odlewu, owiercenie kołnierzy wg PN, pokrycie
klina miękko uszczelniające, z zewnątrz i od wewnątrz elastomerem dopuszczonym
do kontaktu z woda pitną, przelot korpusu zasuwy nominalny, pełny, bez gniazda w
miejscu  zamknięcia,  wrzeciono  (trzpień  ze  stali  nierdzewnej,  gwint  walcowany,
wyposażone w niskotarciowe podkładki  lub łożysko, uszczelnienie wrzeciona min.
potrójne,  uszczelki  typu  o-ring,  nakrętka  wrzeciona  z  mosiądzu  utwardzonego
powierzchniowo,  zabezpieczenie  tulei  uszczelniającej  przed  kontaktem  z  ziemią,
uszczelka czyszcząca oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei, śruby
mocujące  pokrywę nierdzewne,  wpuszczone,  nieprzelotowe,  zabezpieczone  masą
zalewową,  zabezpieczenie  antykorozyjne  zewnętrzne  i  wewnętrzne,  żywicą
epoksydową, grubość warstwy min. 250 (im, kolor niebieski,  możliwość wymiany
uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem,

• zasuwy do przyłącza domowego:
o ciśnienie nominalne min., min. PN 1,6 MPa, korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa

min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo producenta oznakowane na korpusie w postaci
odlewu, pokrycie klina miękkouszczelniające, z zewnątrz i od wewnątrz elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z woda pitną, przelot korpusu zasuwy nominalny, pełny,
bez gniazda w miejscu zamknięcia, wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej, gwint
walcowany,  wyposażone  w  niskotarciowe  podkładki  lub  łożysko,  uszczelnienie
wrzeciona  min.  potrójne,  uszczelki  typu  o-ring,  nakrętka  wrzeciona  z  mosiądzu
utwardzonego  powierzchniowo,  zabezpieczenie  tulei  uszczelniającej  przed
kontaktem  z  ziemią,  uszczelka  czyszcząca  oraz  pierścień  zabezpieczający  przed
wykręceniem  tulei,  śruby  mocujące  pokrywę  nierdzewne,  wpuszczone,
nieprzelotowe,  zabezpieczone  masą  zalewową,  zabezpieczenie  antykorozyjne
zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość warstwy min. 250 pni, kolor
niebieski,,

• skrzynki do zasuw, parametry:
- korpus żeliwny, 
- pokrywa z żeliwa szarego GG-20, 
- wkładka oraz śruba ze stali nierdzewnej.
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• obudowy teleskopowe do zasuw, parametry:
- wrzeciono ze stali cynkowanej, - 
rura osłonowa z HDPE, 
- kołpak z żeliwa GG-25.

• hydranty  nadziemne  DN  80  -  ciśnienie  nominalne  min.  PN  1,6  MPa  z  dwoma
nasadami  z  podwójnym zamknięciem, o  połączeniach kołnierzowych wykonanych
zgodnie z PN, korpus górny i dolny z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, na korpusie
oznakowanie hydrantu określające producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne,
materiał korpusu w postaci odlewu, kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego min.
GGG-40 lub ze stali nierdzewnej, pokrywa nasady żeliwna lub ze stopu aluminium,
wrzeciono  (trzpień)  ze  stali  nierdzewnej  z  gwintem  walcowanym,  uszczelnienie
wrzeciona  podwójne,  o-ringi,  nakrętka  wrzeciona  z  mosiądzu  o  podwyższonej
wytrzymałości,  odwodnienie  samoczynne  z  chwilą  pełnego  odcięcia  przepływu,
grzyb (tłok  hydrantu)  pokryty  całkowicie  powłoką elastomerową dopuszczoną do
kontaktu  z  woda  pitną,  zabezpieczenie  antykorozyjne  poprzez  zewnętrzne  i
wewnętrzne  pokrycie  żywicą  epoksydową  o  grubości  warstwy  min  250  pm  lub
emaliowane,  część  zewnętrzna  odporna  na  promienie  UV,  kolor  czerwony,
posiadające certyfikaty i  atesty PZH, CE i  dopuszczone do stosowania w Polsce, z
zabezpieczeniem w przypadku złamania

• nawiertka NWZ:
- możliwość wykonania przyłącza pod ciśnieniem;
- kiin zasuwy nawulkanizowany guma EPDM o twardości 70 Sn;
- uszczelka siodłowa wykonana z gumy EPDM, pozostałe uszczelnienia z gumy  
NBR;
- zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 
um odporne na przebicie elektryczne 3 kV,

• bloki oporowe z betonu klasy C16/20 (B-20), odizolowane od armatury folią lub 
taśmą z tworzywa sztucznego,

• taśma znacznikowa z tworzywa sztucznego z wprasowaną taśmą metalową o 
szerokości 200 mm,

• tabliczki na słupkach stalowych ocynkowanych 1 1/2" (do oznakowania zasuw na 
rurociągach).

2.2. Dokumentacja
Rury  oraz  inne  materiały  winny  być  zgodne  z  odpowiednimi  polskimi  normami,
normami  DIN  oraz  posiadać  aktualną  aprobatę  techniczną  do  stosowania  w
budownictwie.

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 właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawcę.
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Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu,  w
sposób  gwarantujący  zabezpieczenie  ich  przed  uszkodzeniem,  opadami
atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.
Rury z żeliwa pakowane są w wiązki, aby ułatwić załadowanie na środki transportowe.
Każda wiązka spoczywa na dwóch balach ułożonych równolegle względem siebie. Rury
SA układane tak, że połączenia kielichowe kolejnych rur są odwrócone na zmianę.
Rury  o  różnych  średnicach  powinny  być  składowane  oddzielnie,  a  gdy  nie  jest  to
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się
na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych; szczególnie
należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami.
Urządzenia i armatura przemysłowa (zasuwy) zgodnie z PN-92/M-74001 powinna być
przechowywana  w  pomieszczeniach  zabezpieczonych  przed  wpływami
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję;
Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia
(zagięcia,  zagniecenia  itp.)  -  w  miarę  możliwości  przechowywać  i  transportować  w
opakowaniach fabrycznych.
Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca
wbudowania.  Bloki  oporowe  należy  ustawiać  w  pozycji  leżącej  wbudowania,  bloki
typoszeregu  można  składować  w  pozycji  leżącej  na  podkładach  drewnianych
warstwami po 3 lub 4 szt.
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka
wodociągu.  Podłoże  składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone,  z  odpowiednim
odwodnieniem,  zabezpieczające  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem  w  czasie  jego
składowania.

3. SPRZĘT
Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST- 00 „Wymagania
ogólne".
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów  i  ilości  zawartych  w  ST  lub  programie  realizacji,  zaakceptowanym  przez
inspektora  nadzoru.  W  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Kształtki, złączki i
inne materiały  powinny  być  składowane w sposób uporządkowany,  z  zachowaniem
wyżej omawianych środków ostrożności.
Materiały  należy ustawić równomiernie na całej  powierzchni  ładunku, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być
układane  w  pozycji  poziomej  wzdłuż  środka  transportu.  Wyładunek  rur  powinien
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odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności  uniemożliwiających
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po
pochyłych legarach.
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST-00 „Wymagania
ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa 
budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami umowy.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą
wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji
ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST - 01.00 „Roboty ziemne".

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót

Z  uwagi  na  fakt,  że  przebudowie  poddane  będą  głównie  proste  odcinki  sieci
wodociągowej,  miejsca  zmiany  kierunku  rurociągu  w  sposób  naturalny  wyznaczają
lokalizację  wykopów  technologicznych.  Projektowane  odległości  między  komorami
technologicznymi  nie  będą  większe  niż  150  m.  Dopuszcza  się  wykonanie  odcinków
wodociągów  z  załamaniami  do  15  stopni  bez  wykonywania  komór  startowych  z
zachowaniem  jednak  wymaganych  w  takich  przypadkach  zasad  i  wytycznych
producentów wybranej technologii.
Na czas wykonania robót, dla zapewnia ciągłej dostawy wody do odbiorców, należy
wykonać tymczasowy (bezpieczny z punktu widzenia zapewniania pewności dostawy
wody oraz z punktu widzenia innych użytkowników terenu objętego budową) system
zasilania w wodę obejmujący m,in.: przepięcie do istniejącej sieci, sieć główną wraz z
armaturą i kształtkami, przepięcia przyłączy wodociągowych, niezbędne przepięcia do
innych  zewnętrznych  sieci  wodociągowych).  Tymczasowy  układ  należy  właściwie
zabezpieczyć  przed  jakimkolwiek  uszkodzeniem  lub  niepowołanym  działaniem  osób
trzecich  oraz  oznakować.  Po  zakończeniu  prac  tymczasowy  układ  zostanie
zlikwidowany.
Przewiduje  się  wykonywanie  systemów  tymczasowych  odcinkami,  których  długość
ustalona  zostanie  przez  kierownika  budowy  w  porozumieniu  z  użytkownikiem
wodociągów i inspektorem nadzoru i będzie odpowiadała długości przewidywanych do
jednorazowej przebudowy zasadniczej sieci wodociągowej.
Występującą na wymienianych odcinkach rurociągu armaturę należy na czas trwania
prac  zdemontować  (razem  z  wymianą  rurociągu  należy  wymienić  armaturę),  a
przyłącza wodociągowe odłączyć.
Przełączenia  istniejących  przyłączy  i  sieci  do  projektowanego  wodociągu
zaprojektowano  z  zastosowaniem  nowych  kształtek  (nawiertek)  z  zaworem
odcinającym, alternatywnie za pomocą trójnika redukcyjnego i  zasuw kołnierzowych
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odcinających na minimalne ciśnienie PN10 i PN16, posiadające atest PZH, dopuszczone
do stosowania dla wody pitnej.

5.3.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów metodą bezwykopową

a)  Metoda przewiertu  sterowanego polega na wykonaniu przewiertu  pilotażowego
przy pomocy głowicy wiercącej (w głowicy sonda umożliwia jej dokładną lokalizację, co
daje stałą kontrolę nad właściwym przebiegiem prac), a następnie w miejsce głowicy
montowany jest rozwiertak z doczepioną do niego rurą - lub kilkoma rurami - zgrzanymi
na  długość  odpowiadającą  długości  wykonanego  otworu  pilotażowego.  W  trakcie
całego procesu wykorzystuje się płuczkę wiertniczą, podawaną od maszyny do głowicy
za  pomocą  otworów  wewnątrz  żerdzi.  Zapewnia  to  zmniejszanie  oporu  podczas
wiercenia,  chłodzenie,  stabilizowanie  otworu  oraz  częściowe  wynoszenie  urobku.
Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotażowym pod przeszkodą
zgodnie z zaplanowaną trajektorią przewiertu. Na tym etapie możliwe jest sterowanie
przewiertem  dzięki  umieszczonej  w  głowicy  pilotowej  sondzie  nadawczej.  Przy  jej
pomocy odczytuje się głębokość położenia głowicy oraz kąt nachylenia płytki sterującej
względem poziomu. Za głowicą wciskane są żerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na
odpowiednim  skoordynowaniu  ustawienia  głowicy  oraz  obrotu  i  posuwu
przekazywanego od wiertnicy poprzez żerdzie wiertnicze z możliwością korygowania osi
przewiertu. Podczas przewiertu pilotażowego podawana jest poprzez żerdzie wiertnicze
i dysze płuczka wiertnicza, której zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu,
wypłukiwanie  urobku z  otworu.  Drugi  etap  polega na  poszerzeniu  i  ustabilizowaniu
otworu.  Głowica  wiercąca  zostaje  zdemontowana  a  na  jej  miejsce  montuje  się
odpowiednią głowicą rozwiercającą (rozwiertak), który zostaje wwiercany i przeciągany
w  kierunku  maszyny.  Poszerzanie  otworu  może  być  powtarzane  jednokrotne  lub
wielokrotne  rozwiertakami  o  coraz  większej  średnicy,  w  zależności  od  rodzaju  i
wielkości  planowanej  do  przeciągnięcia  rury,  długości  przewiertu  oraz  występującej
geologii.  Na  tym  etapie  również  cały  czas  podawana  jest  poprzez  żerdzie  płuczka
wiertnicza,  zadaniem  której  jest  wynoszenie  urobku  oraz  stabilizacja  otworu
wiertniczego. Trzeci etap polega na przeciągnięciu w całości przygotowanego rurociągu.
Do rozwiertaka wyposażonego w krętlik (którego zadaniem jest zapobieganie obracaniu
się  rurociągu),  zaczepia  się  rurę  z  głowicą ciągnącą  i  ruchem ciągłym przeciąga się
rurociąg od strony rurowej w kierunku strony maszynowej.

b) Metoda przecisku. przy pomocy przebijaka pneumatycznego, tzw. kreta polega na
wciąganiu  przewodu  do  gruntu  za  dynamiczna  głowicą.  W  metodzie  tej  grunt  jest
rozpychany i zagęszczany poprzez przemieszczający się w nim przebijak pneumatyczny.
Przebijak pokonuje drogę poprzez grunt wciągając jednocześnie rury PE. Metoda „kret"
przeznaczona jest do bezwykopowej instalacji przewodów uzbrojenia podziemnego w
zakresie średnic od 20 d około 200 mm.

Podstawowe założenia techniczne jakie występują przy metodzie „kreta" to:
- minimalne zagłębienie trasy otworu jest równe jego 10-krotnej średnicy, przy czym

nie powinno być ono mniejsze niż 1,0 m. Spełnienie tego warunku ogranicza zasięg
strefy przemieszczeń w ośrodku gruntowym do obszaru poniżej powierzchni terenu,
co zapobiega ewentualnemu uszkodzeniu nawierzchni drogowych itp.

- wydajność 0,30 - 1,5 m/min w zależności od warunków gruntowych dla „kretów"
niesterowalnych oraz 0,30 m/min dla „kretów" sterowalnych.
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wymiary  wykopu  początkowego  są  zależne  od  modelu  „kreta".  W  przypadku
najmniejszych modeli, których długość nie przekracza 1 metra, a masa 5 kg, minimalna
szerokość wykopu wynosi b = 0,60 m a długość 1 > l,00m. Największe „krety" mają
długość  2  metrów  i  masę  przekraczającą  150  kg.  W  takim  przypadku  minimalne
wymiary  wykopu  początkowego  wynoszą  odpowiednio  b  =  0,60;  1  >  2,00  m.  W
projekcie wielkość komór początkowych przyjęto 2,0 x 1,5 m, końcowych 1,5x1,0 m.
Lokalizacja  wykopów  końcowych  oraz  pośrednich  została  zlokalizowana  na  planach
sytuacyjno wysokościowych.

Ogólna zasada działania „kreta" polega na tym, że urządzenie wbijane jest  w grunt
bezwładnościowo wskutek posuwistych ruchów znajdującej się w nim masy uderzającej
od wewnątrz w jego głowicę. Ruchy masy najczęściej wymuszane są doprowadzanym
do urządzenia sprężonym powietrzem, którego przepływ regulowany jest  systemem
specjalnych zaworów. Częstotliwość uderzeń wynosi  zwykle od 250 do 600 cykli  na
minutę. Tarcie pomiędzy urządzeniem, a gruntem zapobiega cofaniu, tak więc posuwa
się ono do przodu, aż do komory końcowej, wciągając za sobą rurę, względnie tworząc
w pierwszym etapie otwór, do którego są one wciągane w drugim etapie. W praktyce
wykonawcy preferują wykonywanie otworów w rurach osłonowych, które skutecznie
zabezpieczają  przewody zasilające przed uszkodzeniem.  Może ono powstać wskutek
przetarcia  lub  przecięcia  takiego  przewodu przez  ostre  kamienie,  czy  kawałki  gruzu
podczas  przeciągania  niezabezpieczonych  przewodów  za  urządzeniem.  Istnieją  dwa
podstawowe systemy działania „kreta". W pierwszym systemie, tłok uderza w przednią
część korpusu monolitycznej  głowicy powodując jej  przesunięcie wraz z dołączonym
przewodem lub odcinkiem rury. Natomiast w drugim, systemie tłok uderza najpierw w
ruchome ostrze głowicy, a dopiero potem (w drugim takcie) pociąga za sobą korpus.
„Kret" pracuje więc dwutaktowo. Dzięki takiemu rozwiązaniu w pierwszym takcie cała
energia przekazywana jest bezpośrednio na głowicę. Zwiększa to zarówno dokładność
wykonywanego otworu (szczególnie w gruntach kamienistych), jak i wydajność wskutek
łatwiejszego pokonywania oporów.

5.3.2. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów metodą wykopu otwartego

Sposób  montażu  przewodów  powinien  zapewniać  utrzymanie  kierunku  zgodnie  z
dokumentacją techniczną.
Opuszczanie  i  układanie  przewodu na  dnie  wykopu  może  odbywać  się  dopiero  po
przygotowaniu podłoża.
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą
mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do
rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów. Do budowy
wodociągów  w  wykopie  otwartym  można  przystąpić  po  częściowym  odbiorze
technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m.
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z 
rurociągów. Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i 
środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, 
aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni 
projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-
81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm.
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I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:
- w strefie o hz - 1,0 m, hn = 1,4 m (zaleca się zagłębienie osi -1,5 m).
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch
dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odległość  osi  przewodu w  planie  od  urządzeń  podziemnych  i  naziemnych  oraz  od
ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.
Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociągowych" oraz zaleceniami producenta rur.
Materiały  użyte  do  budowy  przewodów  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną.

Zasady układania rurociągów z PE
Przewody  PE100  RC  można  układać  przy  temperaturze  od  0°C  do  +30°C,  jednak
warunki  optymalne  to  temperatury  od  +5°C  do  +15°C  ze  względu  na  kruchość
tworzywa w niższych temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych
temperaturach.
Połączenia rur PE wykonywać poprzez zgrzewanie doczołowe, a łączenia z armaturą i
kształtkami  za  pomocą połączeń  kołnierzowych.  W przypadku niedostatecznej  ilości
miejsca dopuszcza się łączenie rur za pomocą kształtek elektrooporowych.
Przy  zgrzewaniu  rury  muszą  być  ustawione  współosiowo,  a  ich  końcówki  przed
zgrzewaniem  dokładnie  wyczyszczone.  Każdy  zgrzew  jest  rejestrowany  w  karcie
kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inspektora.
Proces zgrzewania prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rury PE montować
ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Rury  PE-HD należy  oznakować taśmą identyfikacyjną niebieską założoną 20 cm nad
grzbietem rur. Taśma powinna posiadać drut identyfikacyjny, który należy doprowadzić
i złączyć z przedłużeniami zasuw.
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
od +5 do +30oC.

Wytyczne wykonania bloków oporowych

Bloki oporowe należy umieszczać pod zasuwami i hydrantami.

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt
nienaruszony.  W  przypadku  braku  możliwości  spełnienia  tego  warunku,  należy
przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B7,5
przygotowanym na miejscu.
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu 
bloku) od strony przewodu wodociągowego.

Armatura odcinająca

Armaturę odcinającą (zasuwę) należy instalować:
- na wcince do istniejącego wodociągu jak w projekcie na odgałęzieniu do hydrantu.
- na przyłączach w sposób umożliwiający odcięcie dopływu wody do poszczególnych
odbiorców (w zestawie nawiertki),

- na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach),
- na odgałęzieniu do hydrantu,
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- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
Armatura  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy  (ciśnienie)  instalacji,  w  której  jest
zainstalowana.  Połączenia  z  przewodem  należy  dokonać  za  pomocą  kształtek
przejściowych-  tulei  kołnierzowych  lub  zgrzewania  doczołowego.  Miejsce
zamontowania armatury winno być dostępne celem umożliwienia obsługi i konserwacji.
Przed  zamontowaniem  należy  usunąć  z  armatury  zaślepki,  ewentualne
zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić czy wrzeciono jest proste, korpus
nie uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. Na przewodach poziomych armaturę
należy ustawiać w takim położeniu by wrzeciono było skierowane do góry. Armaturę
zaporową  należy  ustawiać  tak,  aby  kierunek  strzałki  na  korpusie  był  zgodny  z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. Niedopuszczalne jest:
- przesuniecie się osi łączonych elementów,
- przesłonięcie otworów łączonych elementów.

Hydrant nadziemny

Hydranty  należy umieszczać  zgodnie  z  projektem z wyposażeniem zabezpieczającym
przed  niekontrolowanym  poborem  wody  i  armaturą  odcinającą  (zasuwy).  Korpus
kolumny hydrantu, pokrywka, wodzik, uchwyt, główka i  kołnierz - żeliwo sferoidalne
GGG40  lub  GGG50  lub  stal  nierdzewna.  Wrzeciono  monolityczne  z  gwintem
trapezowym symetrycznym i tulejki łączące kołnierz
- stal nierdzewna. Nakrętka śruby trapezowej i uszczelnienie uchwytu - mosiądz MO
58.  Tłok  uszczelniający  -  z  żeliwa sferoidalnego  całkowicie  pokryty  gumą.  Deflektor
zanieczyszczeń  -  guma  zbrojona  pierścieniem  stalowym.  Na  korpusie  oznakowanie
średnicy  hydrantu,  logo  producenta  oraz  rodzaj  materiału  z  jakiego  wykonany  jest
korpus. Hydranty dostosowane do pracy przy ciśnieniu 1,6 MPa. Klasa szczelności A z
PN-92/M-74001"Armatura przemysłowa. Ogólne badania i wymagania" Uszczelnienie
wrzeciona O-ringowe z gumy, uszczelki płaskie z poliamidu. Odwodnienie ma działać
tylko  przy  pełnym  zamknięciu  hydrantu  -  w  innych  położeniach  grzyba  całkowicie
szczelne. Hydrant powinien całkowicie się odwodnić. Możliwość wymiany elementów
wewnętrznych bez konieczności demontażu hydrantu.

5.3.3. Próba szczelności.

Próbę szczelności wodociągu należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-81/B-
10725. "W szczególności próbę szczelności należy wykonać z zachowaniem 
następujących zasad:  

 rurociągi dłuższe niż 800 m należy próbować odcinkami, optymalne długości 
badanych odcinków mieszczą sie w granicach 300-500 m,

 kształtki  połączeniowe  i  zamontowana  armatura  muszą  być  okryte  podczas
próby,

 odcinki  rur  między  ich  połączeniami  powinny  być  zasypane  z  zagęszczeniem
gruntu, a próba może odbyć się dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania,

 maksymalna temperatura wody przy próbie ciśnieniowej może wynosić 20°C,
 wypełnienie  badanego  przewodu  wodą  powinno  odbywać  się  powoli  z

najniższego punktu rurociągu,
 ciśnieniową próbę szczelności należy przeprowadzić po wzrokowym sprawdzeniu

połączeń,
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 po całkowitym odpowietrzeniu i napełnieniu rurociągu należy pozostawić go na
co najmniej 12 godzin, celem ustabilizowania się temperatury,

 po podniesieniu ciśnienia do poziomu ciśnienia próbnego należy odczekać ok. 2
godziny celem jego ustabilizowania,

 ciśnienie próbne rurociągów p=0,6MPa,
 ciśnienie  to  w  okresie  30  minut  należy  dwukrotnie  podnosić  do  pierwotnej

wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien
przekraczać  0,06MPa.  W  czasie  następnych  120  minut  spadek  ciśnienia  nie
powinien przekroczyć 0,02MPa,

 po  zakończeniu  próby  ciśnienia  należy  zmniejszyć  jego  wartość  w  sposób
kontrolowany aż do całkowitego opróżnienia badanego przewodu.

Wyniki  prób  szczelności  powinny  być  ujęte  w  protokołach,  podpisanych  przez
wykonawcę i Inżyniera.
Przed hydrauliczną próbą szczelności  przewód należy od zewnątrz oczyścić,  w czasie
badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka
przewodu  oraz  wszystkie  odgałęzienia  powinny  być  zamknięte  za  pomocą
odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej  długości  powinien być
zabezpieczony  przed  przesunięciem  w  planie  i  w  profilu.  Na  badanym  odcinku
przewodu  nie  powinna  być  instalowana  armatura  przed  przeprowadzeniem  próby
szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur,
zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna być
obsypana  maksymalnie  ziemią,  piaskiem,  a  ponadto  w  szczególnych  przypadkach
zakotwiona,  złącza  rur  nie  powinny  być  zasypane.  Wysokość  ciśnienia  próbnego
powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej.

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 „Wymagania ogólne".

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
• zgodności z dokumentacją projektową, 
• wykopów otwartych,
• szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża,
• grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
• materiałów,
• ułożenia przewodów na podłoża,
• odchylenia osi i spadku przewodu.

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych  WTWiOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  normach  i  aprobatach
technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT
m - ułożenia sieci wodociągowej, liczony w osi przewodu wg profili w dokumentacji

projektowej,  oznakowanie  taśmą  ostrzegawczą,  opłaty  za  zajęcie  pasa
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drogowego, 
1 próba - próba szczelności,
m3 - obetonowanie skrzynek do zasuw, bloki oporowe,
kpl,  szt -  montaż  kształtek  wodociągowych,  armatury,  oznakowanie,  płukanie  i
dezynfekcję sieci.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".

8.2.  Odbiór częściowy
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w

trakcie wykonania robót,
• dane geotechniczne,
•  dziennik budowy,
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

8.2.1. Zakres
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
• sposób wykonania wykopów pod względem obudowy,
• podłoża  do  budowy  wodociągu,  w  tym  jego  grubość,  usytuowanie  w  planie,

rzędnych i głębokości ułożenia,
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,
• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,
• jakości  wbudowanych  materiałów  oraz  ich  zgodności  z  wymaganiami
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  oraz  atestami  producenta  i
normami przedmiotowymi,
• ułożenia przewodu na podłożu,
• długości  i  średnicy  przewodów  oraz  sposobu  wykonania  połączenia  rur  i

prefabrykatów,
• materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową
specyfikacją  techniczną,  użycia  właściwych  materiałów,  prawidłowości  montażu,
szczelności. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów
i wpisane do dziennika budowy.
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8.3. Odbiór techniczny końcowy
Odbiór  techniczny  końcowy należy  przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  PN-92/B-
10725.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy częściowym,
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,

•inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych  wykonana 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,
• protokoły  z  odbiorów  częściowych  i  realizację  postanowień  dotyczącą  usunięcia
usterek,
• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia,
• protokoły badań szczelności całego przewodu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00,00 „Wymagania ogólne".

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami
kontraktu, obmiarem robót.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

Numer normy polskiej i odpowiadającej
jej normy europejskiej i

międzynarodowej
Tytuł normy

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowe.

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 545:201

Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
złącza do rurociągów wodnych — Wymagania i metody badań

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

PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne

PN-EN 14901 Rury,  kształtki  i  wyposażenie  z  żeliwa  ciągliwego  -  Powłoki
epoksydowe rur i  kształtek i  wyposażenia z żeliwa ciągliwego
(praca przy dużym obciążeniu)

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery - Próba do oceny przyczepności

PN-EN ISO 6272 Farby i lakiery - Badania odporności na szybkie odkształcanie 
(odporność udarowa)

PN-EN ISO 6272 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ciecze
(odporność udarowa).
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PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających. Część 1: Guma

PN-EN 12842
- Kształtki z żeliwa sferoidalnego do systemów przewodowych 
z PVC-U lub PE . Wymagania i metody badań.

PN-EN-1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003
Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych

PN-EN 1074-1:2005 Armatura przemysłowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 1074-2:2005 Armatura przemysłowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-6:2005 (U) Armatura przemysłowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 6: Hydranty

1 10.2 Inne dokumenty
2

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I
Budownictwo Ogólne.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
3.  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych,
tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe.
4. Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Wodociągowych  -  zeszyt  3
wymagań technicznych COBRTIINSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST - 03.00

- ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w zakresie
odtworzenia  nawierzchni  chodnika  w  ramach  zadania  pn.  „Wymiana  sieci
wodociągowej ø150AC na  sieć ø160 PE  wraz z odgałęzieniami  i  przyłączami  do
budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze ".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia prac przy
realizacji  robót  w  zakresie  rozbiórki  i  odtworzenia  nawierzchni  chodnika  zgodnie  z
projektem budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z armaturą przy ul. Władysława IV.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą odcinka sieci wodociągowej wraz z armaturą z
uwzględnieniem, iż prace ziemne dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji
ujęte są w ST - 01.00.

Zakres robót obejmuje:
• rozbiórkę nawierzchni jezdni asfaltowej,
• odtworzenie jezdni asfaltowej (warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem gr. 55 cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20
cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16,0 mm gr. 7 cm,
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm i gr. 5 cm,

• rozbiórkę nawierzchni  chodników z  kostki  brukowej,  betonowej  grubości  8cm, na
podsypce cementowo-piaskowej,

• odtworzenie  nawierzchni  chodników  z  kostki  brukowej,  betonowej  grubości  8cm
(90%  materiału  z  odzysku,  10%  materiału  nowego)  na  podsypce  cementowo-
piaskowej grubości  5cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, po
uprzednim wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża,

• rozbiórkę nawierzchni chodników asfaltowych na podbudowie z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech, gr. 10 cm,

• odtworzenie  nawierzchni  chodnika  asfaltowego  na  podbudowie  z  kruszywa
łamanego, stabiliz. mechanicznie gr. 10 cm, warstwa ścieralna betonu asfaltowego
ACS8, gr. 4 cm.,

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty
tymczasowe:
• roboty przygotowawcze i pomocnicze, oraz prace towarzyszące:
• inwentaryzacja  stanu  istniejącego  (pomiary  geodezyjne  i  dokumentacja
fotograficzna), 
• wytyczenie i pomiary geodezyjne,
• transport materiałów na miejsce robót (oprócz materiałów z odzysku),
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• transport materiałów z miejsca składowania (po rozbiórce) do miejsca wbudowania
(dotyczy materiałów z odzysku).

• transport wewnętrzny w obrębie budowy,
• dowóz  piasku  i  przygotowanie  mieszanki  stabilizowanej  cementem  (podsypka

cementowo - piaskowa),
• zagęszczenie i ubicie materiałów drogowych,
• pielęgnacja wykonanej nawierzchni,
• przeprowadzenie  niezbędnych  pomiarów  i  badań  w  trakcie  i  po  wykonaniu
nawierzchni,
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania i  Odbioru Robót
Budowlanych  są  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  ST  -  00.00  „Wymagania  ogólne"  oraz  z
określeniami  podanymi  w  pozostałych  STWiORB.  Uwaga:  Grubości  warstw  należy
traktować jako grubości po zagęszczeniu. Ponadto:
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i
skarpami rowów. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespól warstw służących do przejmowania i  rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
• Warstwa  ścieralna -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
• Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,

zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w  nawierzchni  i  przekazywanie  ich  na
podbudowę.

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

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

• Podbudowa  zasadnicza  - górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne  w
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

• Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni  przed działaniem wody, mrozu i  przenikaniem
cząstek  podłoża.  Może  zawierać  warstwę  mrozoochronną,  odsączającą  lub
odcinającą.
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• Warstwa  mrozoochronną -  warstwa,  które  głównym  zadaniem  jest  ochrona
nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

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

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

Niweleta -  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie  pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Pobocze -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  postoju  pojazdów,
umieszczenia  urządzeń  organizacji  i  bezpieczeństwa  ruchu  oraz  do  ruchu  pieszych,
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podłoże  nawierzchni -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do
głębokości przemarzania.
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego wykonania nawierzchni. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona według wzoru:

Is=qd/qds
gdzie:
qd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
qds  -  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do
oceny zagęszczenia  gruntu w robotach ziemnych,  badania zgodnie z BN-77/8931-12
(Mg/m3).
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona według wzoru:

U=d60/d10

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% ziarn gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% ziarn gruntu, (mm).
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziamieniu.
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziamienia
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-bitumiczna o uziamieniu równomiernie 
stopniowanym (ciągłym), ułożona i zagęszczona.
Podłoże pod warstwę asfaltową (bitumiczną) - powierzchnia przygotowana do 
ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
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Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.
Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność
z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych i Poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych ST - 00.00. „Wymagania ogólne."
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru 
robót ogólnobudowlanych i sztuka budowlaną.
2. MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z
wymaganiami  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane
wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

• ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
późniejszymi zmianami),

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

166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wymagania szczegółowe
2.1. Wymagania dla podbudowy z kruszywa łamanego

Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych
mechanicznie  powinno  być  kruszywo  łamane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia
surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczaków, ziam żwiru większych od 8 mm
lub  odpadów  przemysłowych  (np.  żużli  pomiedziowych,  wielkopiecowych,
stalowniczych),  które  posiadają  aprobaty  techniczne.  Kruszywo  powinno  być
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa
Krzywa  uziarnienia  kruszywa,  określona  według  PN-B-06714-15  powinna  leżeć
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
• 1-2  kruszywo  na  podbudowę  zasadniczą  (górną  warstwę)  lub  podbudowę
jednowarstwową;
• 1 -3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę).
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej
krzywej  granicznej  uziarnienia  do  górnej  krzywej  granicznej  uziarnienia  na
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sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3
grubości warstwy układanej jednorazowo.
Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej:

Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1:

Wymagania

L P-
Wyszczególnienie

właściwości

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane Żużel Badania
wedługPodbudowa

zasadnie pomocni zasadni pomocnicza zasadnie pomocnicz

1 za cza -cza za a

1
Zawartość ziarn

mniejszych niż 0,075 mm,
% (m/m)

od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714

Zawartość nadziania.
2 % (m/m), nie więcej niż 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714

Zawartość ziarn
3 nieforemnych %(m/m),

nie więcej niż
35 45 35 40 - - PN-B-06714

Zawartość
4 zanieczyszczeń

organicznych, %(m/m), nie
więcej niż

1 1 1 1 1 1
PN-B-04481

5

Wskaźnik piaskowy po
pięcio-krotnym

zagęszczeniu metodą I
lubił wg PN-B-04481, %

od 30 do
70

od 30 do
70

od 30 do
70

od 30 do 70 - - BN-64/8931

Ścieralność w bebnie

Los Angeles a) ścieralność
  6 całkowita po pełnej liczbie

obrotów, nie

więcej niż b) ścieralność
35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
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częściowa po 1/5 pełnej
liczby obrotów, 30 40 30 35 30 35
nie więcej mz

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie
więcej niż

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714

8

Mrozoodporność, ubytek
masy po 25 cyklach

zamraża 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
nia, %(m/m), nie

więcej niz
Rozpad krzemianowy i

żela
1

PN-B-06714
9 zawy łącznie, % (m/m), nie

więcej niż
3 PN-B-06714

10
Zawartość związków siarki
w przeliczeniu na SO_i, %

(m/m), nie więcej niż

1 1 1 1 2 4 PN-B-06714

Wskaźnik nośności
Wnoś mieszanki
kruszywa, %, nie

11 mniejszy niz:
a) przy zagęszczeniu ls >

1,00
PN-S-06102

b) przy zagęszczeniu ls >
1,03

80 
120

60
-

80 
120

60
-

80 
120

60
-

2.2. Wymagania dla cementu (przechowywanie)

Cement w workach, co najmniej trzy warstwo wy cli, o masie np. 50 kg, można
przechowywać do: 

 10  dni  w  miejscach  zadaszonych  na  otwartym  terenie  o  podłożu  twardym  i
suchym:

• terminu  trwałości,  podanego  przez  producenta,  w  pomieszczeniach  o  szczelnym
dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych.

Cement  dostarczony  na  paletach  magazynuje  się  razem  z  paletami,  z  dopuszczalną
wysokością 3 szt.  palet.  Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie
warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się
w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do
pneumatycznego załadowania i wyładowania.

2.3. Wymagania dla podbudowy z betonu asfaltowego (BA) 0/16mm
Rodzaje stosowanych asfaltów drogowych w zależności od kategorii ruchu podano w
tabeli  2.  Należy  stosować  wypełniacz,  spełniający  wymagania  PN-S-96504:1961  dla
wypełniacza podstawowego i zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno być
zgodne z PN-S- 96504:1961.
W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa podane w tabeli 2.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Jeżeli  w  mieszance  jest  więcej  niż  20%  (m/m)  grysów  o  charakterze  kwaśnym  (np.
granitowych)  wówczas  do  asfaltu  powinien  być  dodany  środek  adhezyjny,  którego
rodzaj  i  ilość  powinny  być  ustalone  indywidualnie  w  zależności  od  zastosowanego
asfaltu i grysów (nie dotyczy warstwy ścieralnej).
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Tabela 2. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego.

Lp. Rodzaj materiału
Wymagania wobec materiałów w zależności

od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1
Kruszywo łamane zwykłe i granulowane z surowca

skalnego oraz sztucznego (żużle), wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

kl.I, II, III; gat.1,2 kl LII; gat. 1,2

2 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [ 1 ] ki. I, II -

3 Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [14] kl 1,11 III; gat 1.2 kil, II; gat. 1,2

4 Piasek wg PN-B-11 113:1996 [3] gat. 1,2 gat. 1, 2 l )

5
Wypełniacz mineralny: a) wg PN-S-96504:1961 [9]

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium
drogowego

podstawowy,
zastępczy, pyły z

odpylania, popioły
lotne

podstawowy pyły 
z odpylania 2)

6 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D70, D50 D70, D50

1) Stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej > 1 
2) Stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów z odpylania > 1

2.4.  Wymagania  dla  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego (BA)  0/12,8mm  -  warstwa
ścieralna
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965.
Dla warstwy ścieralnej  należy stosować asfalty  drogowe podane w tablicy 3.  Należy
stosować  wypełniacz,  spełniający  wymagania  określone  w  PN-S-96504:1961  dla
wypełniacza podstawowego i zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno być
zgodne z PN-S-96504:196.

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego
frakcjami.
Należy  stosować  asfalt  upłynniony  spełniający  wymagania  określone  w  PN-C-
96173:1974.
Należy  stosować  drogowe  kationowe  emulsje  asfaltowe  spełniające  wymagania
określone w WT.EmA-99.

Tabela 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591.

Właściwości
Metoda badania Rodzaj asfaltu

35/50 50/70
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE

Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35-50 50-70

Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 50-58 46-54
Temperatura zapłonu, nie 
mniej niż

°C PN-EN 22592 [62] 240 230

Zawartość składników 
rozpuszczalnych, nie mniej niż

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
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Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost), nie 
więcej niż

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5

Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż

% PN-EN 1426 [21] 53 50

Temperatura mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż

°C PN-EN 1427 [22] 52 48

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartość parafiny, nie 
więcej niż % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2

Wzrost temp. mięknienia po 
starzeniu, nie więcej niż

°C PN-EN 1427 [22] 8 9

Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż

°C PN-EN 12593 [29] -5 -8

Środek adhezyjny
Należy zastosować środek adhezyjny polepszającego przyczepność asfaltu do kruszywa
z grupy dwu lub trójamin. Środek adhezyjny powinien posiadać Aprobatę Techniczną
dopuszczającą do stosowania w budownictwie drogowym.
 a/ Wymagania

• wzrost  przyczepności  w  porównaniu  z  asfaltem  wyjściowym  -  dla  bazaltu  co
najmniej 20%,

• przyczepność  do  kruszywa  asfaltu  ze  środkiem  adhezyjnym  w  proporcji
przewidzianej w recepturze co najmniej 75%,
• zawartość substancji katioaktywnych nie mniej niż 50%,
• odporność  na  rozpad  termiczny  -  możliwość  przechowywania  asfaltu  w
temperaturze 180 °C przez co najmniej 1 dobę.

b/ Warunki stosowania
• środek  powinien  być  dodawany  do  asfaltu  przy  pomocy  automatycznego
dozownika wprowadzającego środek do lepiszcza bezpośrednio przed otoczeniem
kruszywa w mieszalniku otaczarki.  Układ powinien gwarantować pełne zmieszanie
środka z asfaltem.
• w przypadku gdy środek adhezyjny jest w postaci łatwotopliwej pasty instalacja
dozująca pow inna posiadać skuteczny układ wstępnego podgrzewania.

c/ Opakowanie, transport i przechowywanie
Środek  adhezyjny  winien  być  pakowany  w  beczki  polietylenowe  lub  blaszane,  albo
cysterny. Środek należy przewozić w opakowaniach jednostkowych krytymi środkami
transportowymi lub w cysternach. Środek należy przechowywać w temperaturze nie
wyższej  niż  40°C,  w  miejscu  osłoniętym  od  promieniowania  słonecznego,  pod
zadaszeniem, w zamkniętych opakowaniach.

2.5. Wymagania dla nawierzchni z kostki brukowej, betonowej

Kostkę brukową betonową przewidziano jako materiał z odzysku na poziomie 90% oraz
jako materiał nowy na poziomie 10%. Do ponownego wbudowania nawierzchni z kostki
brukowej  betonowej  należy  używać  materiałów  nieuszkodzonych  tj.  nie
wyszczerbionych, nie popękanych itp.
1. Jeżeli  w  trakcie  prowadzenia  prac  uszkodzeniu  ulegnie  istniejący  materiał
nawierzchniowy  j.w.  Wykonawca  wbuduje  materiał  identyczny  fabrycznie  nowy
posiadający dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiału do zastosowania na
własny koszt.

2. Z uwagi na powyższe Wykonawca przed przystąpieniem do robót musi szczególną
uwagę  poświecić  na  inwentaryzację  stanu  istniejącego  i  bezwłocznie  zgłosić
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ewentualne  uszkodzenia  nawierzchni  przed  rozpoczęciem  robót.  Nie  zgłoszenie
przedmiotowych  uszkodzeń  zakwalifikowane  zostanie  jako  uszkodzenie  nawierzchni
powstałe  podczas  prowadzenia  prac  i  w  takim  przypadku  postępowanie
przeprowadzone zostanie zgodnie z punktem 1.
Poniżej  przedstawiono  wymagania  dla  kostki  brukowej  betonowej  w  przypadku
stwierdzenia uszkodzeń nawierzchni przed wejściem Wykonawcy na budowę oraz dla
materiału nowego j.w.
Tablica 5. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone wg PN-EN 1338:2005
do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w
warunkach mrozu:

Lp. Cecha
Załącznik

Wymaganie
normy

I Kształt i wymiary

1.1
Dopuszczalne odchyłki w mm od

zadeklarowanych wymiarów
kostki, grubości < 100 mm > 100

mm

C Długość szerokość grubość

± 2  ± 2  ± 3  ± 3  ± 3  ± 4

Różnica pomiędzy dwoma po-
niiarami grubości, tej samej
kostki, powinna być < 3 mm

1.2

Odchyłki płaskości i pofalowania
(jeśli maksymalne wymiary kostki

> 300 mm), przy długości
C

Maksymalna (w mm) wypukłość wklęsłość

pomiarowej 300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne

2.1

Odporność na
zamrażanie/rozmraża-nie z D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia < 1,0 kg/m2,

udziałem soli odladzających (wg
klasy 3, zał. D)

przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2
Wytrzymałość na rozciąganie przy

rozłupywaniu
F

Wytrzymałość charakterystyczna T > 3,6 MPa. Każdy pojedynczy
wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia

niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania

2.3
Trwałość (ze względu na

wytrzyma-łość)
F

Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna

konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy

2.4
Odporność na ścieranie (wg klasy 3

oznaczenia H normy) G i H szerokiej ściernej, wg
zał. G normy -

badanie podstawowe

Bohmego, wg zał. H mormy - badanie
alternatywne

< 23 mm <20 000mmv5000 mm2

2.5
Odporność na

poślizg/poślizgnięcie I

a)jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifo-wana lub 
polerowana - zadawalająca odporność, b)jeśli wyjątkowo 
wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie - należy zadeklarować minimalną jej 
wartość pomierzoną wg zał. 1 normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wygląd J
a)górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 
odprysków, b)nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, c)ewentualne wykwity nie są uważane 
za istotne
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3.2

Tekstura

J

a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - 
producent powinien opisać rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez

odbiorcę,

3.3

Zabarwienie (barwiona może być
warstwa ścieralna lub cały

element) J

c)ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach warunków twardnienia
nie sa uważane za istotne

W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 5
(np. na nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą),
wymagania  wobec  kostki  należy  odpowiednio  dostosować  do  ustaleń  PN-EN
1338:2005.
Kostki  kolorowe  powinny  być  barwione  substancjami  odpornymi  na  działanie
czynników  atmosferycznych,  światła  (w  tym  promieniowania  UV)  i  silnych  alkaliów
(m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może
odbarwiać  kostek).  Zaleca  się  stosowanie  środków  stabilnie  barwiących  zaczyn
cementowy  w  kostce,  np.  tlenki  żelaza,  tlenek  chromu,  tlenek  tytanu,  tlenek
kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na 
powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku 
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie 
użytkowania w okresie do 2-3 lat. Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z 
kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być 
wyrównane i odwodnione.

2.6. Wymagania dla materiałów na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w
nawierzchni

Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni:
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię:

■ piasek naturalny wg PN-EN 13242+A1:2010,
■ piasek łamany (0,075-2) mm wg PN-EN 13242+A1:2010.

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię:
■ mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego

wymagania  PN-  EN  13242+A1:2010„  cementu  powszechnego  użytku
spełniającego  wymagania  PN-EN  197-  1:2012  i  wody  odpowiadającej
wymaganiom PN-EN 13242+A1:2010.

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:

■ piasek łamany (0,075-2) mm wg PN-EN 13242+A1:2010.

■ piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242+A1:2010,

d)  do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:
■ zaprawę cementowo-piaskową 1:4.

e) do  wypełniania  szczelin  dylatacyjnych  w  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-
piaskowej
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■ do  wypełnienia  górnej  części  szczeliny  dylatacyjnej  należy  stosować  drogowe
zalewy  kauczukowo-asfaltowe  lub  syntetyczne  masy  uszczelniające  (np.
poliuretanowe,  poliwinylowe  itp.),  spełniające  wymagania  norm  lub  aprobat
technicznych;

■ do  wypełnienia  dolnej  części  szczeliny  dylatacyjnej  należy  stosować  wilgotną
mieszankę  cementowo-piaskową  1:8  lub  inny  materiał  zaakceptowany  przez
Inżyniera.

2.7. Wymagania dla geosiatki szklanej

Wytrzymałość  na  rozciąganie  wzdłużne  [kN/m]:  120  (  przy  wydłużeniu  3%).
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek [kN/m]: 120 (przy wydłużeniu 3%).

2.8. Wymagania dla elementów betonowych, prefabrykowanych

Wyprodukowane  metodą  wibroprasowania,  przeznaczone  dla  budownictwa
drogowego, klasa wytrzymałości ,.50", gatunek 1, kolor i  kształt zgodny z projektem
oraz właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5%. W/w materiał -
krawężnik drogowy, betonowy 30x15cm oraz obrzeże betonowe 30x8cm przewidziano
jako materiały  z  odzysku na  poziomie 90% i  materiały  nowe na  poziomie 10%.  Do
ponownego  wbudowania  należy  używać  materiałów  nieuszkodzonych  tj.  nie
wyszczerbionych, nie popękanych itp.
1. Jeżeli w trakcie prowadzenia prac uszkodzeniu ulegnie istniejący krawężnik drogowy,
betonowy/obrzeże betonowe j.w. Wykonawca wbuduje materiał identyczny fabrycznie
nowy posiadający dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiału do zastosowania
na własny koszt.
2. Z uwagi na powyższe Wykonawca przed przystąpieniem do robót musi szczególną
uwagę  poświecić  na  inwentaryzację  stanu  istniejącego  i  bezwłocznie  zgłosić
ewentualne  uszkodzenia  przed rozpoczęciem robót.  Nie  zgłoszenie  przedmiotowych
uszkodzeń zakwalifikowane zostanie jako uszkodzenie powstałe podczas prowadzenia
prac i w takim przypadku postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z punkiem
1.
Wymagania dla krawężników drogowych, betonowych i obrzeży betonowych:
• nasiąkliwość betonu w krawężniku/obrzeżu nie powinna być większa niż 4%,
• ścieralność na tarczy Boehmego - 3 mm,
• mrozoodporność (FI 50 po 125 cyklach), zgodnie z normą PN-B-06250.

Ława betonowa z oporem i zwykła
Ława betonowa z oporem pod krawężnik, drogowy, betonowy oraz obrzeże betonowe
powinna być wykonana z betonu klasy C12/15 (B15) w klasie ekspozycji X0.
Kruszywo (piasek, żwir, giys) - wymagania jak w PN-B-06712.

3. SPRZĘT

Wymagania  ogólne  dotyczące  maszyn  budowlanych  określono  w  Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogólne".
Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  stosować  m.in.  następujący,  sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:
• walców lekkich, średnich i ciężkich drogowych,
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• walców ogumionych,
• równiarki lub układarki kruszywa,
• układarka mas bitumicznych,
• walce gładkie, stalowe, statyczne,
• sprężarki i skrapiarki,
• zagęszczarki płytowe, wibracyjne, ubijaki ręczne lub mechaniczne,
• ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania,
• szczotek mechanicznych lub innych urządzeń czyszczących,
• ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 

miejscach trudnodostępnych,
• koparki,
• spycharki,
• przewoźnych zbiorników na wodę,
• samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym,
•  narzędzia brukarskie,

oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt  używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami  ST,  PZJ  oraz
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogólne".
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego należy stosować m.in. następujące,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

• samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10 T,
• samochód samowyładowczy, ciężarowy 10 – 20 T,
• cementowóz samojezdny 10-15 T,
• samochód dostawczy 0,9 T,
• samochód skrzyniowy z podnośnikiem 1,01T;

Uwaga:
Parametry  sprzętu  podane  są  orientacyjnie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Środki  transportu  winny  być  zgodne  z
ustaleniami  STWiORB,  PZJ  oraz  projektu  organizacji  robót,  który  uzyskał  akceptację
Inżyniera.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów
ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i
rzeczowym.
Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń,
odkształceń  oraz  zawilgocenia  przewożonych  materiałów.  Materiały  muszą  być
układane na środkach transportu i  przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi
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przez Producenta.

4.1.  Transport mieszanek asfaltowych

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 oraz jak niżej.
• do transportu mieszanek asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco 

używać wyłącznie wywrotek,
• czas transportu nie może przekraczać jednej godziny (około 30 km),
• użyte samochody winny być dużej ładowności tj. min. I OMg,
• powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem należy spryskać w 

niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki.
• mieszanka musi być przykryta podczas transportu,
• skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie

rozładunku.
4.2.      Transport pozostałych materiałów
Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:
• samochód skrzyniowy,
• samochód dostawczy,
• wywrotka;
Krawężniki drogowe, betonowe, obrzeże betonowe, kostka brukowa, betonowa itd. w
czasie  transportu  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  się  i
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót drogowych

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w Specyfikacji  Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych ST - 00.00 - „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robót  i  dokumentacji  budowy  zgodnie  z  wymaganiami  prawa  Budowlanego,  Norm
Technicznych, decyzji  udzielającej  pozwolenia  na budowę, przepisów bezpieczeństwa
oraz postanowień Kontraktu.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Zakres prac rozbiórkowych:
• rozbiórka nawierzchni jezdni i dojścia do obiektu (warstwy ścieralnej i konstrukcji

- podbudowy),
• rozbiórka elementów jezdni takich jak: krawężniki drogowe, betonowe i obrzeża  

betonowe na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem.

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

Odcinki wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) - zał. nr 4.

Rozbiórka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy bitumicznej i podbudowy z 
kruszywa Powyższe roboty należy wykonać zrywarką. Materiały uzyskane z rozbiórki nie
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powinny być mieszane w trakcie wykonywanych robót, transportu i składowania.

Rozbiórka krawężników drogowych, betonowych, obrzeży betonowych oraz 
nawierzchni z kostki brukowej, betonowej Należy wykonać ręcznie.

Materiały  rozbiórkowe  za  wyjątkiem  materiałów  przeznaczonych  do  ponownego
wbudowania  stanowią  własność  Wykonawcy  i  odtransportowane  będą  na  jego
składowisko przy zachowaniu ustaleń D. U.  Nr 62 z dnia 20.06. 2001 Ustawa 628 z
27.04. 2001 „O odpadach".

Odwodnienie pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających,
ujętych  w  Dokumentacji  Projektowej,  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego
warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód
gruntowych i  opadowych poza obszar  robót  ziemnych tak,  aby zabezpieczyć  grunty
przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego
wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby  powierzchniom  gruntu  nadawać  w  całym
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca może przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża po zakończeniu i
odebraniu  robót  związanych  z  wykonaniem  elementów  uzbrojenia  terenu  i
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw
nawierzchni.  Wcześniejsze przystąpienie do profilowania i  zagęszczania podłoża,  jest
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Koryta  pod  jezdnie  i  chodniki  wyprofilować  zgodnie  ze  spadkami  podłużnymi  i
poprzecznymi.  W  zagęszczonym  podłożu  nie  może  odbywać  się  nich  budowlany,
samochodowy.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich
odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża.
Zaleca się aby rzędne terenu, przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż
projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli rzędne przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża, 
jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, 
gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po 
profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez 
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Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Zagęszczenie  podłoża  należy  kontrolować  według  normalnej  próby  Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B-04481 (metoda I lub II).

Tabela 6. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Ł)

Strefa korpusu
Minimalna wartość ls

Kategoria ruchu KR3-KR6 Kategoria ruchu KR1-KR2

Górna warstwa o grubości 20 cm 1.00 1.00

Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych lub

terenu

1.00 0.97

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności
optymalnej z tolerancją od - 20% do +10%.
W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia
przeprowadzenie  badania  zagęszczenia,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia
podłoża  według  BN-64/8931-02.  Stosunek  wtórnego  i  pierwotnego  modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże  (koryto)  po  wyprofilowaniu  i  zagęszczeniu  powinno  być  utrzymywane  w
dobrym stanie.
Jeżeli  po  wykonaniu  robót  związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża
nastąpi  przerwa  w  robotach,  to  Wykonawca  winien  zabezpieczyć  podłoże  przed
nadmiernym zawilgoceniem.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po  osuszeniu  podłoża  Inżynier  oceni  jego  stan  i  ewentualne  zleci  wykonanie
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy,
to naprawę wykona on na własny koszt.

5.4. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

W  zakresie  oczyszczenia  i  skropienia  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  oraz
podbudowy z betonu asfaltowego.

Oczyszczanie powierzchni
Powierzchnie  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni,  przed  ułożeniem  następnej
warstwy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę należy
wykonać  przy  użyciu  szczotki  mechanicznej  lup  kompresora.  Powierzchnia  przed
skropieniem powinna być sucha i czysta.

Skropienie bądź zagruntowanie powierzchni
Do skropienia należy zastosować emulsję szybkorozpadową K1-65 MP podgrzaną do
temperatury  około  700C.  Zalecana  ilość  asfaltu  w  kg/m2 po  odparowaniu  wody  z
emulsji wynosi dla różnych rodzajów warstw:
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• podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie -0,5 - 0,7, 
• podbudowa z betonu asfaltowego -0,3 - 0,5,
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego -0,1 - 0,3
Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej;
• 8,0 godzin w przypadku stosowania powyżej 1,0 kg/m2 emulsji.
• 2,0 godzin w przypadku stosowania 0,5 -i- 1,0 kg/m2 emulsji,
• 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,2 -f- 0,5 kg/m2 emulsji.
Nie dotyczy to powierzchni skrapianej układarką wyposażoną w rampę skrapiającą.

5.5. Podbudowa z kruszywa łamanego

Przygotowanie podłoża
Podbudowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nie  przenikanie
drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy
wytwarzać  w  mieszarkach  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze
względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania
mieszanki  przez  mieszanie  poszczególnych  frakcji  na  drodze.  Mieszanka  po
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna być  rozkładana w warstwie o  jednakowej grubości,
takiej  aby  jej  ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości
projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm
po  zagęszczeniu.  Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób
zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.
Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać
wilgotności  optymalnej,  określonej  wg  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481
(metoda  II).  Materiał  nadmiernie  nawilgocony  powinien  zostać  osuszony  przez
mieszanie  i  napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest  niższa  od
optymalnej o 20% jej wartości,  mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki kruszywa
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Tabela  7.  Wymagane  wartości  ugięć  i  nośności  warstwy  podbudowy  z  kruszywa
łamanego:
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Wyszczególnienie wartości Wymagania

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30cm w Mpa
wtórny E2
stosunek modułów E2/E1

200

<2,2

Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem samochodu o obciążeniu 57,5 kN mierzone
za pomocą belki Benkelmana do 0,7 mm

Procedura badań wg „Instrukcji badań podioża dla warstw podbudowy".

Utrzymanie podbudowy
Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być
utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli  Wykonawca będzie wykorzystywał,  za zgodą
Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić
wszelkie  uszkodzenia  podbudowy,  spowodowane  przez  ten  ruch.  Koszt  napraw
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

Zagęszczenie i obróbka powierzchni
Natychmiast  po  rozłożeniu  i  wyprofilowaniu  mieszanki  należy  rozpocząć  jej
zagęszczanie.  Jakiekolwiek operacje  zagęszczenia  i  obróbki  powierzchniowej  muszą
być  zakończone  przed upływem dwóch godzin  od chwili  dodania  wody do suchej
mieszanki.
Przerwy w zagęszczeniu warstw nie mogą przekraczać 30 minut. Zagęszczenie należy
kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  niż  1,00  przy
oznaczeniu  zgodnie  z  normą  metodą  Proctora  według  PN-B-04481,  cylinder  typu
dużego, II metoda oznaczenia. Zalecana metodą pomiaru gęstości szkieletu mieszanki
w podbudowie jest metodą piasku kalibrowanego.
Wilgotność  mieszanki  w  chwili  zakończenia  zagęszczenia  nie  powinna  odbiegać  o
+10%, - 20% od wilgotności optymalnej.

5.6. Podbudowa z betonu asfaltowego (BA) 0/16mm

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca
dostarczy  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  składu  mieszanki  mineralno-asfaltowej
oraz wyniki  badań laboratoryjnych poszczególnych składników i  próbki  materiałów
pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
• doborze składników mieszanki mineralnej;
• doborze optymalnej ilości asfaltu;
• określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
Krzywa  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  powinna  mieścić  się  w  polu  dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Tabela  8.  Rzędne  krzywych  granicznych  uziarnienia  mieszanek  mineralnych  do
podbudowy z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu.
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Skład  mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinien  być  ustalony  na  podstawie  badań
próbek  wykonanych  wg  metody  Marshalla.  Próbki  powinny  spełniać  wymagania
podane  w  tablicy  9  Lp.  od  1  do  5.  Wykonana  warstw  podbudowy  z  betonu
asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 9 Lp. od 6 do 8. 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie
oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe
i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe 
asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, 
względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5° C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
• dla D 50 od 145o C do 165°C,
• dla D 70 od 140o C do 160°C,

                                                      Zadanie:    „ Wymiana sieci wodociągowej ø150AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze”
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Tablica 9. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu
asfaltowego

Kruszywo  powinno  być  wysuszone  i  tak  podgrzane,  aby  mieszanka  mineralna  po
dodaniu  wypełniacza  uzyskała  właściwą  temperaturę.  Maksymalna  temperatura
gorącego  kruszywa  nie  powinna  być  wyższa  o  więcej  niż  30°  C  od  maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej poniżej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
• z D 50 od 140oC do 170°C,
• z D 70 od 135oC do 165°C,
Temperatura mieszanki  mineralno-asfaltowej może być niższa o 10°C od minimalnej
temperatury podanej powyżej.

Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane,
równe, ustabilizowane i nośne. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.
Przed  rozłożeniem  warstwy  podbudowy  z  mieszanki  mineralno-asfaltowej,  podłoże
należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST.
Zalecane  ilości  asfaltu  po  odparowaniu  wody  z  emulsji  lub  upłynniacza  z  asfaltu
upłynnionego, w zależności od rodzaju podłoża pod podbudowę, wynoszą od 0,2 do
1,0 kg/m2.
Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem
lub materiałem uszczelniającym, określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera.

                                                      Zadanie:    „ Wymiana sieci wodociągowej ø150AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze”
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Połączenie międzywarstwowe
Podbudowę  z  betonu  asfaltowego  należy  skropić  emulsją  asfaltową  lub  asfaltem
upłynnionym  przed  ułożeniem  następnej  warstwy  asfaltowej  dla  zapewnienia
odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST.
Zalecane  ilości  asfaltu  po  odparowaniu  wody  z  emulsji  lub  upłynniacza  z  asfaltu
upłynnionego wynoszą od 0,3 do 0,5 kg/m2.
Skropienie  powinno  być  wykonane  z  wyprzedzeniem  w  czasie  przewidzianym  na
odparowanie  wody  lub  odparowaniu  upłynniacza;  orientacyjny  czas  wyprzedzenia
wynosi co najmniej:
• 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego;
• 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.

Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia
jest  nie  niższa  od  +5°  C  dla  wykonywanej  warstwy  grubości  >  8  cm  i  +10°  C  dla
wykonywanej  warstwy  grubości  <  8  cm.  Nie  dopuszcza  się  układania  mieszanki
mineralno-asfaltowej  na  mokrym  podłożu,  podczas  opadów  atmosferycznych  oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s).

Zarób próbny
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  produkcji  mieszanki  mineralno-asfaltowej  jest
zobowiązany do
przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego podano w tablicy 10

Tablica  10.  Tolerancje  zawartości  składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej
względem  składu  zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą
ekstrakcji, % m/m

Lp. Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfallowe do
nawierzchni dróg o kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1
Ziarna pozostające na sitach o oczkach #

(mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0;
6,3; 4,0; 2,0 ±5,0 ±4,0

2 Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ±3,0 ±2,0

3
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach #

0,075mm ±2,0 ± 1,5

4 Asfalt ±0,5 ±0,3

Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety
zgodnie z dokumentacją projektową.
Temperatura  mieszanki  wbudowywanej  nie  powinna  być  niższa  od  minimalnej
temperatury  mieszanki  podanej  w  pkt  „Wytwarzanie  mieszanki  mineralno-
asfaltowej".
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Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej
niż:
• dla asfaltu D 50 - 130°C,
• dla asfaltu D 70-125°C,.
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik
zagęszczenia ułożonej  warstwy powinien być  zgodny z wymaganiami podanymi w
tablicy 9.
Złącza  w  podbudowie  powinny  być  wykonane  w  linii  prostej,  równolegle  lub
prostopadle  do  osi  drogi.  W  przypadku  rozkładania  mieszanki  całą  szerokością
warstwy,  złącza  poprzeczne,  wynikające  z  dziennej  działki  roboczej,  powinny  być
równo  obcięte,  posmarowane  lepiszczem  i  zabezpieczone  listwą  przed
uszkodzeniem.
W  przypadku  rozkładania  mieszanki  połową  szerokości  warstwy,  występujące
dodatkowo  złącze  podłużne  należy  zabezpieczyć  w  sposób  podany  dla  złącza
poprzecznego.
Złącze  układanej  następnej  warstwy,  np.  wiążącej,  ścieralnej  powinno  być
przesunięte o co najmniej 15 cm względem złącza podbudowy.

5.7. Nawierzchnia z betonu asfaltowego (BA) 0/12,8mm - warstwa ścieralna

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów 
pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
• doborze składników mieszanki mineralnej;
• doborze optymalnej ilości asfaltu;
• określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
Krzywa  uziamienia  mieszanki  mineralnej  powinna  mieścić  się  w  polu  dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Rzędne  krzywych  granicznych  uziamienia  mieszanek  mineralnych  do  warstwy
ścieralnej  z  betonu  asfaltowego  oraz  orientacyjne  zawartości  asfaltu  podano  w
tablicy 11.

Tablica 11. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu.

                                                      Zadanie:    „ Wymiana sieci wodociągowej ø150AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze”
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy 
ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR1 do KR2

                                                      Zadanie:    „ Wymiana sieci wodociągowej ø150AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze”
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Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 
próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane 
w tablicy 12 lp. od 1 do 5.
Wykonana  warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego powinna  spełniać  wymagania
podane w tablicy 12 lp. od 6 do 8.

Tablica 12. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych warstwy ścieralnej z
betonu asfaltowego.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
lub  ciągłym  zapewniającej  prawidłowe  dozowanie  składników,  ich  wysuszenie  i
wymieszanie  oraz  zachowanie  temperatury  składników  i  gotowej  mieszanki
mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe
i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe
asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić:  jedna działka elementarna wagi,
względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika.
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany
do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.

                                                      Zadanie:    „ Wymiana sieci wodociągowej ø150AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze”
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Asfalt  w  zbiorniku  powinien  być  ogrzewany  w  sposób  pośredni,  z  układem
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5° C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
• dla D 50 od 145°C do 165°C,
• dla D 70 od 140°C do 160°C,
• dla D 100 od 135°C do 160°C,
• dla polimeroasfaltu -wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno być  wysuszone  i  tak  podgrzane,  aby  mieszanka mineralna  po
dodaniu  wypełniacza  uzyskała  właściwą  temperaturę.  Maksymalna  temperatura
gorącego  kruszywa nie  powinna  być  wyższa  o  więcej  niż  30°  C  od  maksymalnej
temperatury  mieszanki  mineralno-asfaltowej.  Temperatura  mieszanki  mineralno-
asfaltowej powinna wynosić:
• z D 50 od 140°C do 170°C,
• z D 70 od 135°C do 165°C,
• z D 100       od 130°C do 160°C,
• z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i
równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w 
tablicy 13. 

Tablica 13. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm.

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 13, podłoże
należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 14.
Powierzchnie  czołowe  krawężników,  włazów,  wpustów  itp.  urządzeń  powinny  być
pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym.
Tablica  14.  Zalecane  ilości  asfaltu  po  odparowaniu  wody  z  emulsji  asfaltowej  lub
upłynniacza z asfaltu upłynnionego.

Lp.
Podłoże do wykonania warstwy z mieszanki

betonu asfaltowego

ilość asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub upłynniacza z asfaltu

upłynnionego, kg/m2

Podłoże pod warstwę asfaltową
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0

2
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie od 0,5 do 0,7

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego cementem

od 0,3 do 0,5

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni

od 0,2 do 0,5
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Połączenie międzywarstwowe
Każdą ułożoną warstwę należy  skropić  emulsją  asfaltową lub  asfaltem upłynnionym
przed ułożeniem
następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego.
Zalecane  ilości  asfaltu  po  odparowaniu  wody  z  emulsji  asfaltowej  lub  upłynniacza
podano w tablicy 15.
Tablica  15.  Zalecane  ilości  asfaltu  po  odparowaniu  wody  z  emulsji  asfaltowej  lub
upłynniacza z asfaltu upłynnionego

Lp. Połączenie nowych warstw
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m2

1 Podbudowa asfaltowa
od 0,3 do 0,5

2 Asfaltowa  warstwa  wyrównawcza  lub
wzmacniająca

3 Asfaltowa warstwa wiażaca od 0,1 do 0,3

Skropienie  powinno  być  wykonane  z  wyprzedzeniem  w  czasie  przewidzianym  na
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi
co najmniej:
• 8h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,;
• 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego;
• 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

                            Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.

Warunki przystąpienia do robót
Warstwa  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  może  być  układana,  gdy  temperatura
otoczenia jest nie niższa od +5° C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 10° C
dla  wykonywanej  warstwy  grubości  <  8  cm.  Nie  dopuszcza  się  układania  mieszanki
mineralno-asfaltowej  na  mokrym  podłożu,  podczas  opadów  atmosferycznych  oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s).

Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje  zawartości  składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  względem  składu
zaprojektowanego podano w tablicy 16.
Tablica 16. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem
składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

Lp. Składniki mieszanki mineralno- asfaltowej

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  do
nawierzchni dróg o kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1
Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 ±5,0 ±4,0

2 Ziania pozostające na sitach o oczkach # mm:
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075

±3,0 ±2,0

3 Ziania przechodzące przez sito o oczkach #
0,075mm

±2,0 ±1,5

4 Asfalt ±0,5 ±0,3

                                                      Zadanie:    „ Wymiana sieci wodociągowej ø150AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze”
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Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Mieszanka mmeralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w
układ  z  automatycznym  sterowaniem  grubości  warstwy  i  utrzymywaniem  niwelety
zgodnie z dokumentacją projektową.
Temperatura  mieszanki  wbudowywanej  nie  powinna  być  niższa  od  minimalnej
temperatur}' mieszanki.
Zagęszczanie  mieszanki  powinno  odbywać  się  bezzwłocznie  zgodnie  ze  schematem
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej
niż:
• dla asfaltu D 50 - 130°C;
• dla asfaltu D 70- 125°C; o dla asfaltu D 100- 120°C;
• dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 12.
Złącza  w  nawierzchni  powinny  być  wykonane  w  linii  prostej,  równolegle  lub
prostopadle  do  osi  drogi.  Złącza  w  konstrukcji  wielowarstwowej  powinny  być
przesunięte  względem  siebie  co  najmniej  o  15  cm.  Złącza  powinny  być  całkowicie
związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna
być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.
Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

Wzmocnienia połączeń istniejącej nawierzchni z nawierzchnią odtwarzaną
W  miejscach  styku  nawierzchni  istniejącej  z  nawierzchnia  odtwarzaną  zastosować
taśmę  kauczukowo-  asfaltową,  dodatkowo  pod  warstwę  ścieralną  należy  ułożyć
geosiatkę szklaną (pas szerokości 1,0 m), spełniającą warunki:
• wytrzymałość na rozciaganie wzdłużne [kN/mJ: 120 (przy wydłużeniu 3%),
• wytrzymałość na rozciąganie w poprzek [kN/m]: 120 (przy wydłużeniu 3%).
W/w  geosiatkę  szklaną  należy  wykonać  na  styku  istniejącej  podbudowy  z  betonu
asfaltowego z projektowaną (pod warstwą ścieralną) - pas szerokości 1,0m (po 0,5m na
warstwie istn. i proj.).

5.8. Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej

Przygotowanie podłoża
Koryto  pod  podbudowę  lub  nawierzchnię  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z
projektowanymi/istniejącymi  spadkami.  Koryto  musi  mieć  skuteczne  odwodnienie.
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja  nawierzchni  obejmuje  ułożenie  warstwy  ścieralnej  z  betonowej  kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej w zakresie m.in.:
• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
• wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzeży betonowych),
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
• ułożenie kostek z ubiciem.
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• wypełnienie szczelin - spoin,
• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Podbudowa
Rodzaj  podbudowy  przewidzianej  do  wykonania  pod  warstwą  betonowej  kostki
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową i zapisami przedmiotowej
ST.
Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM i
zaakceptowanym przez Inżyniera.

Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową i
zapisami przedmiotowej ST , w tym zgodnie ze stanem istniejącym w terenie.
Obrzeża betonowe zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w
celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji obrzeży.

Podsypka
Rodzaj  podsypki  i  jej  grubość  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i
zapisami przedmiotowej ST.
Jeśli  dokumentacja  projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej  to grubość podsypki
powinna wynosić po zagęszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej
grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach a następnie rozściela 
się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W  praktyce,  wilgotność  układanej  podsypki  powinna  być  taka,  aby  po  ściśnięciu
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po
naciśnięciu  palcami  podsypka  rozsypywała  się.  Rozścielenie  podsypki  cementowo-
piaskowej  powinno  wyprzedzać  układanie  nawierzchni  z  kostek  od  3  do  4  m.
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli  podsypka  jest  wykonana  z  suchej  zaprawy  cementowo-piaskowej  to  po
zawałowaniu nawierzchni
należy  ją  polać  wodą  w  takiej  ilości,  aby  woda  zwilżyła  całą  grubość  podsypki.
Rozścielenie podsypki
z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

Układanie nawierzchni
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek powinny być zgodne z
dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca
przedkłada  odpowiednie  propozycje  do  zaakceptowania  Inżynierowi.  Przed
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek,
Inżynier  może  polecić  Wykonawcy  ułożenie  po  1  m2 wstępnie  wybranych  kostek,
wyłącznie na podsypce piaskowej.
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich 
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temperaturach otoczenia. Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z 
elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować 
kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne 
odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie  ręczne  zaleca  się  wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej
układanych  deseni  oraz  różnych  wymiarów  i  kształtów  kostek.  Układanie  kostek
powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich
ułożenia  z  wymaganą  dokładnością.  Kostka  do  układania  mechanicznego  nie  może
mieć  dużych  odchyłek  wymiarowych  i  musi  być  odpowiednio  przygotowana  przez
producenta,  tj.  ułożona  na  palecie  w  odpowiedni  wzór,  bez  dołożenia  połówek  i
dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze
musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają
kostki w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie
ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (np.
studzienek,  włazów  itp.)  powinna  trwale  wystawać  od  3  mm  do  5  mm  powyżej
powierzchni  tych  urządzeń  oraz  od 3  mm  do 10  mm  powyżej  korytek  ściekowych
(ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach i studzienkach można używać elementy
kostkowe wykończeniowe w postaci  tzw.  połówek i  dziewiątek,  mających wszystkie
krawędzie  równe  i  odpowiednio  fazowane.  W  przypadku  potrzeby  kształtek  o
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać
walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i
jednocześnie  w  kierunku  poprzecznym  kształtek.  Ewentualne  nierówności
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 
kostki całe. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna 
wynosić od 3 mm do 5mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek 
brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z
osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał 
kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:
a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b)  zaprawą  cementowo-piaskową,  jeśli  nawierzchnia  jest  na  podsypce  cementowo-
piaskowej.
Zaprawę  cementowo-piaskową  zaleca  się  przygotować  w  betoniarce,  w  sposób
zapewniający  jej  wystarczającą  płynność.  Spoiny  można  wypełnić  przez  rozlanie
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zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z
piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i
dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z
kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed 
zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po 
cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię 
należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z 
różnymi deseniami układania.

Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą
cementowo- piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do
użytku.

5.9. Krawężniki drogowe, betonowe i obrzeża betonowe (+ ławy)

Pod  krawężniki  oraz  pod  obrzeża  betonowe  (w  tym  ławy)  należy  wykonać  rowki
poprzez  ręczne  odspojenie  gruntu,  wyrównanie  dna  i  ścian  wykopów  oraz
uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż  0,97 według normalnej
metody Proctora.

Krawężniki i obrzeża ustawiać należy na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i na ławie
betonowej C12/15 (B15). Lawy betonowe wykonać należy w deskowaniu, z ręcznym
rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Lawy należy pielęgnować
przez polewanie wodą. W ławach co 50 m stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione
bitumiczną masa zalewową.
Krawężniki  i  obrzeża  należy  ustawiać  i  wyregulować  według  osi  podanych punktów
wysokościowych. Spoiny krawężników/obrzeży nie powinny przekraczać lem, wypełniać
należy żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową o ile nie podano sposobu w
dokumentacji  technicznej.  Zewnętrzne  ściany  krawężnika/obrzeża  zasypać  piaskiem,
żwirem,  tłuczniem  lub  miejscowym  gruntem  przepuszczalnym  starannie  ubitym.
Pobocze  uformować  do  wymaganego  profilu.  Krawężniki/obrzeża  obramowujące
jezdnię  powinny  być  ustawiane  na  ławach  betonowych  z  oporem,  wykonanych  w
szalowaniu. Rzędne wykonanych ław powinny być zgodne z niweletą i będą sprawdzane
geodezyjnie  co  około  50m,  odchylenie  od  rzędnych  projektowanych  nie  może  być
większe niż 2 cm. Profil podłużny górnej powierzchni powinien być zgodny z niweletą
drogi i będzie sprawdzany trzymetrową łatą brukarską Prześwit pomiędzy łatą a górną
powierzchnią krawężnika nie może być większy niż 1 cm.

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

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne",
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów,
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c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót (zgodnie z PZJ) na Terenie Budowy,
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a)  badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech
materiałów podanych w niniejszej  ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w
trybie określonym w PZJ do akceptacji,
b) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ,

     c) badania kontrolne obejmują wszystkie roboty.

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych  WTWOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji
Technicznej,  muszą  posiadać  świadectwa  jakości  producentów  i  uzyskać  akceptację
Inżyniera.

6.3.1 Rozbiórka elementów jezdni

Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i
składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki.

6.3.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Badania w czasie robót
Częstotliwość  oraz  zakres  badań i  pomiarów  wykonanego  koryta  i  wyprofilowanego
podłoża:
1. Szerokość koryta - 1 raz na 100m
2. Równość podłużna - co 20m,
3. Równość poprzeczna - 1 raz na odcinku 100m,
4. Spadki poprzeczne *) - 1 raz na odcinku 100m,
5. Rzędne wysokościowe - co 100m
6. Ukształtowanie osi w planie *) - co 100m
7. Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża - w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi iv 
planie, należy wykonać w punktach głównych luków poziomych

W zakres kontroli jakości wykonywania robót wchodzą:
a) sprawdzenie szerokości koryta i profilowanego podłoża, która nie może różnić się od
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
b) sprawdzenie nierówności podłużnych koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć
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4-metrową łatą. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności
nie mogą przekraczać 20 mm.
cl sprawdzenie spadków poprzecznych koryta i profilowanego podłoża, które powinny
być zgodne z dokumentacją projektową/stanem istniejącym z tolerancją ± 0,5%. 
d) sprawdzenie różnic pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego
podłoża  i  rzędnymi  projektowanymi/stanem istniejącym nie  powinny  przekraczać  +1
cni,-2 cm.
e)  sprawdzenie  osi  w  planie,  która  nie  może  być  przesunięta  w  stosunku  do  osi
projektowanej/osi  istn.  (zgodnie  z  inwentaryzacją  stanu istniejącego)  o  więcej  niż  ±
5cm. 
f)  sprawdzenie  wskaźnika  zagęszczenia  koryta  i  wyprofilowanego  podłoża  który  nie
powinien być mniejszy od podanego w tablicy - w punkcie 5.
Jeśli  jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,
określonych nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5:2008. Wilgotność
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +
10%.

Postępowanie z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie  powierzchnie  wykazujące  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od
wymaganych powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej
lOcm,  wyrównane  i  powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego  materiału  bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.3.3. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Kontrole i badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przeprowadzać  próbne
skropienie w celu określenia  optymalnych parametrów pracy skrapiarki  i  określenia
wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
Badanie dokładności sprysku podłoża
Jednorodność  skropienia  powinna być  sprawdzana wizualnie.  Należy  przeprowadzić
kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza na odcinku próbnym.

Badania sprawdzające
Laboratorium  Inżyniera  będzie  prowadziła  badania  sprawdzające  z  częstotliwością
określoną przez Inżyniera.

6.3.4. Podbudowa z kruszywa łamanego

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i  przedstawić wyniki  tych badań Inżynierowi w
celu  akceptacji  materiałów.  Badania  te  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości
określone w punkcie 2 „Materiały - Podbudowa z kruszywa łamanego".

                                                      Zadanie:    „ Wymiana sieci wodociągowej ø150AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze”
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Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tabela  19.  Częstotliwość  oraz  zakres  badań  przy  budowie  podbudowy  z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna długość odcinka
przypadająca na 1 badanie

(jezdnia)

1 Uziarnienie mieszanki 1 500 mb
2 Wskaźnik odkształcenia, moduły

odkształcenia 2 250 mb
3 Ugięcie sprężyste 10 50 mb/pas ruchu
4 Badanie właściwości kruszywa wg

(ab. 1, punkt 2.3.2
przy każdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niż 1 badanie

pehie na 2 miesiące wykonywania warstwy z jednego rodzaju
kruszywa (źródła)

Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie  mieszanki  powinno być  zgodne  z  wymogami.  Próbki  należy  pobierać  w
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki powinny być na
bieżąco przekazywane Inżynierowi.

Wilgotność mieszanki

Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  wg
próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-0448I:1988  (metoda  II),  z  tolerancją  +10%,
-20%.Wilgotność należy określać wg PN-EN 1097-5:2008.
Zagęszczenie
Zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do  osiągnięcia  wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze
względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie
obciążeń  płytowych  i  wykonywać  nie  rzadziej  niż  raz  na  100  m2 lub  wg  zaleceń
Inżyniera.
Zagęszczenie warstwy stabilizowanej  mechanicznie  należy  uznać za prawidłowe,  gdy
stosunek wtórnego modułu Ei do pierwotnego modułu odkształcenia E\ jest nie większy
od 2,2 dla każdej warstwy.

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w
obecności Inżyniera.
Wymagania dotyczące cech geometrycznych

Tabela 20. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa:
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość 1 raz na l00m
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20m 

łatą
3 Równość poprzeczna 1 raz na l00m
4 Spadki poprzeczne*' 1 raz na l00m
5 Rzędne wysokościowe co 100 m
6 Ukształtowanie osi w planie*' co 100 m

                                                      Zadanie:    „ Wymiana sieci wodociągowej ø150AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze”
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7 Grubość Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 mJ Przed 
odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 nr

8 Nośność:
5.3.        moduł odkształcenia
5.4.        ugięcie sprężyste

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 
1000 m
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 15 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji
projektowej.

Równość warstwy
Nierówności  podłużne  warstwy  należy  mierzyć  4  metrową  łatą  lub  planografem.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać:
 10 mm dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni,
 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne warstwy
Spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  łukach  należy  dowiązać  do  stanu
istniejącego, z tolerancją ± 0,5%.
Rzędne wysokościowe warstwy
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  warstwy  i  rzędnymi
projektowanymi/zgodnie ze stanem istniejącym (inwentaryzacją stanu istniejącego)
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

Grubość warstwy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:
 dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni ± 10%
 dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.
Nośność warstwy
 moduł odkształcenia zgodny z poniższą tablicą 21 „cechy warstwy",
 ugięcie sprężyste zgodny z poniższą tablicą 21 „cechy warstwy",

                                                      Zadanie:    „ Wymiana sieci wodociągowej ø150AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze”

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i  ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.
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Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy
niewłaściwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, które wykazują większe odchylenia od określonych
jak wyżej powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co
najmniej 10 cm, wyrównane i  powtórnie zagęszczone.  Dodanie nowego materiału
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

niewłaściwa grubość warstwy
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca
wykona naprawę warstwy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie
lub  wybranie  warstwy  na  odpowiednią  głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inżyniera,
uzupełnione  nowym  materiałem  o  odpowiednich  właściwościach,  wyrównane  i
ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.  Po wykonaniu tych robót nastąpi
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

niewłaściwa nośność warstwy
Jeżeli  nośność  warstwy  będzie  mniejsza  od  wymaganej,  to  Wykonawca  wykona
wszelkie  roboty  niezbędne  do  zapewnienia  wymaganej  nośności,  zalecone  przez
Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zaniżenie  nośności  podbudowy  wynikło  z  niewłaściwego  wykonania  robót  przez
Wykonawcę podbudowy.

6.3.5. Podbudowa z betonu asfaltowego (BA) 0/16mm

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  pełne  badania
lepiszcza,  wypełniacza  oraz  kruszyw  przeznaczonych  do  produkcji  mieszanki
mineralno-asfaltowej w laboratorium zaakceptowanym przez Inżyniera i przedstawić
wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  w  czasie  wytwarzania  mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tabeli 22.

Tabela  22.  Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  podczas  wytwarzania
mieszanki mineralno - asfaltowej

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań prowadzonych przez laboratorium
Wykonawcy

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki z dziennej produkcji

2. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
pobranej w wytwórni

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 2 próbki przy
produkcji ponad 500 Mg

3. Właściwości asfaltu (penetracja oraz 
pierścień i kula)

Dla każdej dostawy (cysterny)

4. Właściwości wypełniacza (przesiew) 1 na 100 Mg
5. Właściwości kruszywa (uziarnienie, 

zapylenie, zawartość ziaren)
przy każdej zmianie

6. Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej dozór ciągły

                                                      Zadanie:    „ Wymiana sieci wodociągowej ø150AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze”
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7. Temperatura mieszanki mineralno- 
asfaltowej Każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania

8. Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
9.

Właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni

Jeden raz dziennie

10. Stabilność i osiadanie wg Marshalla Jeden raz dziennie

11. Moduł sztywności tylko na etapie projektowania

Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki  do  badań uziarnienia  mieszanki  mineralnej  należy  pobrać  po wymieszaniu
kruszyw,  a  przed  podaniem  asfaltu.  Krzywa  uziarnienia  powinna  być  zgodna  z
zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji  wg
PN-S-04001: 1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją
określoną w ST.

Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu, zgodnie z tabelą w punkcie 2
„Materiały - Podbudowa z betonu asfaltowego"

Badanie właściwości wypełniacza
Na  każde  100  Mg  użytego  wypełniacza  należy  określić  właściwości  wypełniacza,
zgodnie z tabelą w punkcie 2 „Materiały - Podbudowa z betonu asfaltowego"

Badanie właściwości kruszywa
Z częstotliwością podaną w tabeli 35 należy określić właściwości kruszywa, zgodnie z
pkt. 2 „Materiały - Podbudowa z betonu asfaltowego"

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar  temperatury  składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega  na
odczytaniu  temperatury  na  skali  odpowiedniego  termometru  zamontowanego  na
otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjnej i Specyfikacji.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar  temperatury  mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega  na  kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokładność  pomiaru  ±  2°C.  Temperatura  powinna  być  zgodna  z  wymaganiami
podanymi w recepcie i Specyfikacji.

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości  mieszanki  mineralno-asfaltowej  należy  określać  na  próbkach
zagęszczonych metodą Marshalla z częstotliwością podaną w tabeli 35. Wyniki powinny
spełniać minimalne wymagania.

Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości Częstotliwość oraz zakres badań 

                                                      Zadanie:    „ Wymiana sieci wodociągowej ø150AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze”
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i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanych podbudowy nawierzchni  z
betonu asfaltowego podaje tabela 23.
Tabela 23. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu
asfaltowego.

Lp Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1. Szerokość warstwy 2 razy na odcinku jezdni o długości 1 km
2. Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m
3. Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5 m
4. Spadki poprzeczne warstwy ] 0 razy na odcinku drogi o długości 1 km
5. Rzędne wysokościowe Ukształtowanie 

osi w planie
Poniiar  rzędnych  niwelacji  podłużnej  i  poprzecznej  oraz
usytuowania osi wg dokumentacji budowy

6.
7. Grubość wykonywanej warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000m2

8. Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza
9. Krawędź, obramowanie warstwy Cała długość

10. Wygląd warstwy Ocena ciągła
11. Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000m2

12. Wolna przestrzeń w warstwie jw.

Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy i  z  betonu asfaltowego powinna być zgodna z Dokumentacją
Projektową, odpowiednimi zapisami przedmiotowej ST, z tolerancją +5 cm.

Równość podbudowy
Nierówności  podłużne i  poprzeczne podbudowy z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931-04  „Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni  planografem  i
łatą" nie powinny być większe niż:
Drogi klasy A, S i GP - 9mm
Drogi klasy G i Z - 12mm
Drogi klasy L i D oraz palce i parkingi - 15mm

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach
powinny  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i/lub  ze  stanem  istniejącym
(inwentaryzacja stanu istniejącego), z tolerancją ± 0,5% i należy pomierzyć przy pomocy
profilografu.
Rzędne wysokościowe
Wartości dopuszczalnych odchyleń w stosunku do rzędnych projektowanych i/lub do
rzędnych  stanu  istniejącego  (inwentaryzacja  stanu  istniejącego)  określa  tabela  24.
Tabela 24.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Dopuszczalne odchylenie
1 2

Podbudowa -1 +0 cm,

Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową
i/lub ze stanem istniejącym (inwentaryzacja stanu istniejącego) z tolerancją ± 5 cm.

Grubość podbudowy
Grubość podbudowy powinna być zgodna z grubością projektową/ grubością zgodnie z
zapisami przedmiotowej ST, z tolerancją ± 10%.

                                                      Zadanie:    „ Wymiana sieci wodociągowej ø150AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze”
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Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle
do osi. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w
jednym poziomie.

Krawędź, obramowanie podbudowy
Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte
asfaltem.

Wygląd podbudowy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę,  bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń u- warstwie
Zagęszczenie  i  wolna  przestrzeń  w  warstwie  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami
ustalonymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.6. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (BA) 0/12,8mm
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  asfaltu,
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  w  czasie  wytwarzania  mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 25.
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
S-04001:1967.  Wyniki  powinny  być  zgodne  z  receptą  laboratoryjną  z  tolerancją
określoną w ST.
Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.
Na  każde  100  Mg  zużytego  wypełniacza  należy  określić  uziarnienie  i  wilgotność
wypełniacza.
Tablica 25. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań Minimalna liczba badań

na dziennej działce roboczej

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 2 próbki
przy produkcji ponad 500 Mg

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny)
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg

4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie
5 Temperatura składników mieszanki mineralno-

asfaltowej
dozór ciągły

6

Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej
każdy pojazd przy załadunku i w czasie

wbudowywania
7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni

jeden raz dziennie

lp.l i lp.8 badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.

                                                      Zadanie:    „ Wymiana sieci wodociągowej ø150AC na sieć ø160 PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Władysława IV w Zielonej Górze”
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Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury  na  skali  odpowiedniego  termometru  zamontowanego  na  otaczarce.
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru ± 2° C.
Sprawdzenie wyglądu mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
Właściwości  mieszanki  mineralno-asfaltowej  należy  określać  na  próbkach
zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

Badania dotyczące cech geometrycznych i  właściwości  warstw nawierzchni z  betonu
asfaltowego
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 26.
Tablica 26. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1. Szerokość warstwy 2 razy na odcinku jezdni o długości lOOm
2. Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m
3. Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5 m
4. Spadki poprzeczne warstwy 1 raz na odcinku drogi o długości 100m
5. Rzędne wysokościowe Ukształtowanie 

osi w planie
Pomiar  rzędnych  niwelacji  podłużnej  i  poprzecznej  oraz
usytuowania osi wg dokumentacji budowy

6. Grubość wykonywanej warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 300m2

7. Złącza podłużne i poprzeczne cala długość złącza
8. Krawędź, obramowanie warstwy Cała długość
9. Wygląd warstwy Ocena ciągła

10. Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 300m2

11. Wolna przestrzeń w warstwie jw.

Szerokość  warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego  powinna  być  zgodna  z
dokumentacją  projektową,  z  tolerancją  +5  cm.  Szerokość  warstwy  asfaltowej  niżej
położonej,  nie  ograniczonej  krawężnikiem  lub  opornikiem  w  nowej  konstrukcji
nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej
położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.
Nierówności  podłużne  i  poprzeczne warstw z  betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 nie
powinny być większe od podanych w tablicy 27.
Tablica 27. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place
Warstwa Warstwa Warstwa

ścieralna wiążąca wzmacniająca

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach
powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i/Jub  ze  stanem  istniejącym
(inwentaryzacja stanu istniejącego), z tolerancją ± 0,5 %.
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową i/lub
ze stanem istniejącym (inwentaryzacja stanu istniejącego) z tolerancją ± I cm.
Grubość warstwy powinna być  zgodna z  grubością  projektową/ grubością zgodną z
zapisami przedmiotowej ST, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o
grubości do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do
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3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm.
Złącza  w  nawierzchni  powinny  być  wykonane  w  linii  prostej,  równolegle  lub
prostopadle do osi.  Złącza w konstrukcji  wielowarstwowej powinny być  przesunięte
względem siebie  co  najmniej  o  15  cm.  Złącza  powinny  być  całkowicie  związane,  a
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Warstwa  ścieralna  przy  opornikach  drogowych  i  urządzeniach  w  jezdni  powinna
wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem.
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.
Zagęszczenie  i  wolna  przestrzeń  w  warstwie  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami
ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

UWAGA:
Powyższe  wymagania dotyczą również  nawierzchni  z  asfaltu  piaskowego (dojście  do
obiektu).

6.3.7. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i

powszechnego stosowania (aprobaty  techniczne,  certyfikaty zgodności,  deklaracje
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.);

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót;
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów prefabrykowanych.
Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawia  Inżynierowi  do
akceptacji.

Kontroli podlegają:
 spadek poprzeczny,
 grubość podsypki, tolerancja ± 1 cm,
 cechy  geometryczne  nawierzchni:  sprawdzenie  równości  nawierzchni,  profilu

podłużnego i przekroju poprzecznego,
 sprawdzenie równoległości, szerokości i wypełnienie spoin,
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania).

Badanie pochylenia nawierzchni
Sprawdzanie  pochylenia  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  niwelatora.
Różnice  pomiędzy  pochyleniami  rzeczywistymi  a  projektowanymi  i/lub  zgodnie  ze
stanem istniejącym (inwentaryzacją stanu istniejącego) nie powinny być większe niż
0,2%.

Badanie rzędnych niwelety nawierzchni
Sprawdzanie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na
długości  nie  mniejszej  niż  0,1  powierzchni  odbieranej  nawierzchni.  Rzędne
wysokościowe osi  i  krawędzi  jezdni  nie powinny się  różnić  od projektowanych i/lub
zgodnie ze stanem istniejącym (inwentaryzacją stanu istniejącego) więcej niż o ± 1 cm.
Badanie równości nawierzchni
Sprawdzanie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografii w sposób
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ciągły, a w przypadku jego braku, za zgodą Inżyniera, łatą 4metrową, co najmniej w
jednym losowo wybranym miejscu, na każde 50m2 odebranej nawierzchni. Nierówności
nawierzchni nie powinny przekraczać 5mm.
Zakres  badań  i  pomiarów  wykonanej  nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej
przedstawia  tabela  28.  Tabela  28.  Badania  i  pomiary  po  ukończeniu  budowy
nawierzchni

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia

1
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków

Wizualne sprawdzenie jednorodności
wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów

spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin i
szczelin

2
Badanie położenia osi nawierzchni w planie

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25
m i w punktach charakterystycznych

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

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

6.3.8. Krawężniki drogowe, betonowe i obrzeża betonowe (+ ławy)

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i

powszechnego stosowania (aprobaty  techniczne,  certyfikaty zgodności,  deklaracje
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.);

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót;
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów prefabrykowanych.
Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstaw  ia  Inżynierowi  do
akceptacji.

Kontroli podlegają:
• sprawdzenie ław: zgodność profilu, wymiary ław, równość górnej powierzchni ław,
 sprawdzenie zagęszczenia ław,
 sprawdzenie odchylenia linii ław od projektowanego kierunku,
 sprawdzenie odchylenia krawężników/obrzeży od projektowanego kierunku,
 sprawdzenie odchylenia niwelety górnej płaszczyzny krawężnika drogowego/obrzeża

betonowego od niwelety projektowanej,
 sprawdzenie równości górnej powierzchni krawężników drogowych/obrzeża 
betonowego, o dokładność wypełnienia spoin;

Badania równości górnej powierzchni
Sprawdzanie  poprzez  przyłożenie  w  dwóch  punktach,  na  każde  lOOm  ławy  lub
krawężnika/obrzeża trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy lub
krawężnika/obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać lem.

Badanie wymiarów ław
Sprawdzenie  w  dwóch  dowolnie  wybranych  punktach  na  każde  lOOm.  Tolerancje
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wymiarów wynoszą: dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, dla szerokości ±
10% szerokości projektowanej.

Badanie odchylenia ław od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie nie może przekraczać ± 2cm na każde l00m wykonanej ławy.

Badanie odchylenia krawężnikó/obrzeży
Dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety wynosi ± 1 cm na każde 100m
ustawionego krawężnika/obrzeża.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  zasady  i  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne".
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest:
1) m2(metr kwadratowy), wyliczony dla:
 ilość wykonania profilowania i zagęszczania podłoża,
 ilość rozbiórki nawierzchni jezdni i dojścia do obiektu (warstwy ścieralnej + 

konstrukcji jezdni - podbudowy),
 ilości oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych,
 ilość wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm,
 ilość wykonania podbudowy z betonu asfaltowego (BA)0/16mm,
 ilość wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (BA) 0/12,8mm,
 ilość wykonanej geosiatki szklanej,
 ilość wykonania warstwy ścieralnej z asfaltu piaskowego,
 ilość wykonania nawierzchni z kostki brukowej, betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej,
 ilość wykonania plantowania terenu,
 ilość wykonania trawników dywanowych siewem.

2) m3(metr sześcienny), wyliczony, dla:
 wywóz gruzu z terenu rozbiórki,
 ilość rozbiórki ław z betonu pod krawężniki i obrzeża,
 ilość wykonanych ław pod obrzeże betonowe.

3) t (tona), wyliczony, dla:
 wywóz i przywóz materiałów.

4) m(metr), wyliczony, dla:
 ilość rozbiórki krawężników drogowych, betonowych i obrzeży betonowych,
 cięcie piłą nawierzchni bitumicznych,
 ilość wykonanego styku proj. nawierzchni z istn. nawierzchnią - taśmą kauczukowo-
asfaltową,
 ilość wykonanych krawężników drogowych, betonowych na podsypce cementowo-

piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej,
 ilość wykonanych rowków pod obrzeża,
 ilość wykonanych obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.

5) ha (hektar), wyliczony, dla:
 ilości rozrzucenia mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej.
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Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z
natury,  dokonanych  wg  założeń  ogólnych  i  szczegółowych  ujętych  w
odpowiadających wykonywanym pracom KNR, KNNR, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST i ujmuje
się w książce obmiaru.

Wszystkie  urządzenia i  sprzęt  pomiarowy stosowane do obmiaru robót  podlegają
akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST -00.00 „Wymagania ogólne".
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu każdego z obiektów lub robót
przewidzianych do wykonania Dokumentacją Projektową.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  oraz
obowiązującymi  normami  i  przepisami  prawa.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiORB  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
Ewentualne  roboty  poprawkowe  Wykonawca  przeprowadzi  na  własny  koszt  w
terminie i zakresie ustalonym z Inżynierem.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i
Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00 „Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli pomiary i badania przyniosły pozytywne wyniki oraz przedstawione
atesty pokrywają się z danymi w projekcie technicznym.

8.3 Odbiór częściowy robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i
Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00 „Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami
Inżyniera,  jeżeli  pomiary  i  badania  dały  pozytywne  wyniki.  Roboty  poprawkowe
Wykonawca  przeprowadzi  na  własny  koszt  w  terminie  i  zakresie  ustalonym  z
Inżynierem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne wymagania

Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania ogólne".
Płatność  za  jednostkę  obmiarową  roboty  wg  zakresu  wymienionego  w  pkt.  1.3.
niniejszej  specyfikacji  należy  przyjmować  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu,
obmiarem robót,  oceną jakości  użytych  materiałów i  jakości  wykonania  robót  na
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podstawie wyników pomiarów i badań.

9.2 Cena wykonania robót

Cena  jednostkowa  pozycji  przedmiarowej  będzie  obejmować  poza  pracami
podstawowymi wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe oraz wszelkie inne
koszty  konieczne  do  kompletnego  wykonania  pozycji  przedmiarowych  łącznie  z
inwentaryzacją  powykonawczą  obiektu/ełementu  oraz  inwentaryzacją  stanu
istniejącego.

Cena wykonania robót obejmuje m.in.:
• roboty przygotowawcze i pomiarowe (w tym inwentaryzacja stanu istniejącego),
•  sporządzenie ewentualnie (jeśli zajdzie taka potrzeba) rysunków wykonawczych, 

warsztatowych i montażowych,
 oznakowanie robót,
 zakup materiałów,transport materiałów na miejsce wbudowania,

 dostarczenie niezbędnego sprzętu,
 wykonanie robót objętych przedmiotową STWiORB,
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu, w tym wymaganych 

zapisami STWiORB, badań, pomiarów i sprawdzeń robót,
 prace porządkowe (w tym wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych),
 wykonanie innych niezbędnych prac,
 sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE.
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10.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych

                          Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.

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

Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa poziomu, GUGiK – 1983. 
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Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK – 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK – 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK – 1983.

Zeszyt Nr 60 serii: „Informacje i Instrukcje" IBDiM – Warszawa 1999 - „Warunki 
techniczne; rogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA – 99”.

kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.'

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.

Instrukcja montażowe producentów materiałów.

OST opracowane przez GDDKiA.

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
na podstawie którego przyjmuje się konstrukcje nawierzchni ciągów komunikacyjnych w
zależności od kategorii ruchu.

INFORMACJA  AKTUALIZACYJNA  O  ASFALTACH  WPROWADZONYCH  NORMĄ  PN-EN
12591:2004

                          Zalecane lepiszcza asfaltowe

W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w
porozumieniu  z  Generalną  Dyrekcją  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  uaktualnił  zalecenia
doboru  lepiszcza  asfaltowego  do  mieszanek  mineralno-asfaltowych  w  „Katalogu
typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych",  który  był  podstawą
opracowania OST wymienionych w punkcie 1.



Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica  1.  Zalecane  lepiszcza  asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według
przeznaczenia mieszanki i obciążenia drogi ruchem
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Uwaga: 1 - do cienkich warstw Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych;
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa;
MNU - mieszanka o nieciągłym uziarnieniu;
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965;
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965;
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne.

Polimeroasfalty drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

Wymagania wobec asfaltów drogowych

W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w
porozumieniu  z  Generalną  Dyrekcją  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  ustalił  wymagane
właściwości dla asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji
od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warunków
polskich

Lp. Właściwości
Metoda
badania

Rodzaj asfaltu

20/30 35/50 50/70 70/100
100/15 0 160/22 0 250/33 0

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm
PN-EN
1426

20-30 35-50 50-70 70-100 100- 150 160- 220 250- 330

2 Temperatura
mięknienia

°C PN-EN
1427

55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38

3
Temperatura

zapłonu, nie mniej
niż

°C
PN-EN
22592

240 240 230 230 230 220 220

4
Zawartość
składników

rozpuszczalnych,
nie mniej niż

% 
m/m

PN-EN
12592

99 99 99 99 99 99 99
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5
Zmiana  masy  po
starzeniu  (ubytek
lub  przyrost)  nie
więcej niż

% 
m/m

PN-EN
12607-1

0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0

6

Pozostała
penetracja po
starzeniu, nie

mniej niż

%
PN-EN
1426

55 53 50 46 43 37 35

7

Temperatura
mięknienia po
starzeniu, nie

mniej niż

°C
PN-EN
1427

57 52 48 45 41 37 32

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE

8

Zawartość
parafiny, nie
więcej niż %

PN-EN
12606-1

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

9
Wzrost temp.
mięknienia po
starzeniu, nie

więcej niż

°c PN-EN
1427

8 8 9 9 10 11 11

10
Temperatura

łamliwości, nie
więcej niż

°c PN-EN
12593

Nie 
określa

się
-5 -8 -10 -12 -15 -16

Niniejsza aktualizacja ST została wprowadzona do stosowania przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22 oraz
uwzględnia zmianę nr normy PN-EN 121591:2002 (U) na PN-EN: 12591:2004 w 2004r.
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