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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Specyfikacja Techniczna 00.00. – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla 

wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach projektu "Wymiana sieci wodociągowej Ø100 A-C na Ø160PE wraz z odgałęzieniami i 
przyłączami do budynków przy ul. Strumykowej 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 

 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  

Specyfikacjami Technicznymi: 

 

ST-00.00 Wymagania ogólne 

ST-01.02 Sieć wodociągowa – roboty ziemne  
 

 

ST-01.03 Sieć wodociągowa – roboty montażowe 

ST-01.04 Sieć wodociągowa - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni 

 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

1.4.1. Inspektor nadzoru– osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.2. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 

1.4.3. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót. 

1.4.4. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z  

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru. 

1.4.5. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.6. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w 

nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
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1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.8. Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej 

1.4.9. Teren robót – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, postanowieniami umowy i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Dokumentacje Projektową i ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili końcowego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy  

 

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: 
 

Projekt organizacji budowy 

 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

 

Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno – wykonawczą dla 

zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych 

ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Projekt oznakowania i organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodniony z 

zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych 

pozwoleń  i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

 

Dokumentacje filmowa Terenu Budowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien 

opracować dokumentację filmową terenu budowy przed wykonaniem poszczególnych etapów 

robót. W dokumentacji filmowej należy w szczególności uwzględnić stan nawierzchni dróg, 

chodników, ścieżek rowerowych, zieleni, okolicznych budynków i budowli, np. W pobliżu, 

których prowadzone będą roboty budowlane.  

Dokumentacja filmowa ma służyć Wykonawcy i Zamawiającemu jako zabezpieczenie w 

przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich. 

Dokumentację filmową należy każdorazowo przed rozpoczęciem etapu robót przedłożyć 
Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD w 

formacie .avi lub .mpeg po 1 egzemplarzu. 

Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze 

Konieczność opracowania przez Wykonawcę dokumentacji warsztatowych i projektów 

roboczych będzie wynikać z: 

• Rodzaju i właściwości sprzętu stosowanego przez Wykonawcę 
• Rodzaju i właściwości materiałów stosowanych przez Wykonawcę. 
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Opracowane dokumentacje i projekty będą zgodne z wytycznymi producentów stosowanego 

sprzętu i materiałów. 

 

Dokumentacje Techniczno – Ruchowe (DTR) Urządzeń 
 

Instrukcje obsługi i konserwacji 

 

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni w cenach 

jednostkowych Robót. 

 

1.5.5.     Zaplecze Wykonawcy i media 

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia terenu na zaplecza główne i pomocnicze dla 

Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie 

znalezionym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym związane Wykonawca uwzględni 

w Cenie Kontraktowej. 

Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz 

mediów (energia, woda, odprowadzenie ścieków) do celów zaplecza i budowy Wykonawca 

wykonana we własnym zakresie i uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne.  

 

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie 

Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi, uzgodniony z 

odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczeń Robót  

na okres budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien 

być aktualizowany przez Wykonawcę. 
W czasie wykonywania Robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały np. 

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. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem  w sposób 

uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora tablic informacyjnych, których treść będzie zgodna z ST-00.00 i zatwierdzona przez 

Inspektora.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez 

cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 
 

1.5.7. Odszkodowania 

Wszystkie sprawy związane z: 

- wejściem na tereny prywatne, 

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, np., 

- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych robót, 

- odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do garaży i użytkowania garaży, 

- konsekwencjami czasowego obniżenia poziomu wody gruntowej spowodowanej 

odwodnieniem wykopów załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w 

tym koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni terminy 

wejścia z właścicielami (lub dzierżawcami) gruntów, a po zakończeniu robót przywróci 

grunty do stanu pierwotnego.  



 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  7
  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nazwa Projektu: " Wymiana sieci wodociągowej Ø100 A-C na Ø160PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. 
Strumykowej w Zielonej Górze" 

 

 

- oraz wszystkich innych szkód wynikłych z działań Wykonawcy 
1.5.8.    Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robot.  

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: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 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, 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. 

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod 

nadzorem Inspektora nadzoru oraz specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów 

zielonych. W miarę potrzeby wykona inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki oraz 

załatwi (w imieniu Zamawiającego) wszystkie formalności związane z uzyskaniem decyzji na 

wycinkę. Wszelkie prace z tym związane Wykonawca  zleci specjalistycznej firmie.  

 

Wykonawca wniesie opłaty za korzystanie ze środowiska związane z odwodnieniem wykopów. 

 

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na placu 

budowy  i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 

rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.10.   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 wydane 

świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwości na środowisko. 

1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable np. Oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych  

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest  umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora 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 przez 

Zamawiającego. 
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Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: 

opłaty/dzierżawy terenu i opłaty związane z prowadzeniem robót.  

Inspektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

1.5.12.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy  transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia władz 

na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment robót w 

obrębie placu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

   

1.5.13.Bezpieczeństwo i higiena pracy.   

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 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. 

 

1.5.14.Ochrona i utrzymanie Robót   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót, od daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia robót przez 

Inspektora. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
potwierdzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy, były w zadawalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inspektora, 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny, po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 

1.5.15.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 odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Inspektora. 
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O terminie rozpoczęcia i ukończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które 

należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając projekt, 

postawiły taki warunek. 

 

1.5.16.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

 

 Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 

a) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch 

kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem dokona likwidacji objazdów /przejazdów i 

organizacji ruchu, w tym: 

a) usunięcia nie wbudowanych   materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzyska decyzje zezwalającą na wejście z robotami w pas 

drogowy, w zakresie: 

- dróg miejskich  

- dróg gminnych  

- dróg powiatowych  

- dróg krajowych  

Do wydania decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i 

dostarczyć materiały zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. nr 140 poz. 1481), 

- Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2004r. (tj. z 2000r. – Dz.U. nr 106 poz. 1126 z póź. 
Zmianami). 

 

Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości 

korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg termin i 

sposób wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i 

oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o 

prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach. 

Wszelkie formalności oraz prace związane z zajęciem dróg (z tymczasowym oznakowaniem i 

organizacją ruchu według zatwierdzonych projektów tymczasowego oznakowania i organizacji 

ruchu i decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać własnym staraniem. 

 

1.5.17.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

W różnych miejscach ST podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te winny być 
traktowane jako integralna część warunków Kontraktu i być stosowane w połączeniu z 

dokumentacją projektową i ST.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z 

realizacją Robót oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami 

zawartymi w ST. Należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz – 

jeśli brak jest norm zastępujących – normy wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca 

dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm.  

 

1.5.18. Zapewnienie dojazdów na posesje 

 W czasie wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji, na  
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których zlokalizowane są sklepy, hurtownie i inne instytucje wymagające stałego dojazdu. 

 

 

1.5.19. Nadzór autorski na Terenie Budowy 

Zamawiający w ramach odrębnego Kontraktu ustanowił nadzór autorski Projektanta na Terenie 

Budowy. Nadzór autorski będzie trwał od dnia rozpoczęcia robót do dnia wystawienia protokołu 

odbioru końcowego. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiający. 

Warunki techniczne i jakościowe w zakresie nadzoru autorskiego, które gwarantuje Projektant: 

a) Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w toku 

wykonywania robót budowlanych. 

b) Udział w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, 

wykonawcę robót budowlanych. 

c) Udzielanie stosownych wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich 

wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji. 

d) Udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych i czynnościach 

mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności funkcjonalnych.   

Zamawiający określił następujące wymagania dla Projektanta w zakresie nadzoru autorskiego na 

Terenie Budowy: 

a) Kontrola w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i funkcjonalnych z dokumentacją projektową.  
b) Uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę robót budowlanych w toku wykonywania robót. 

c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót. 

d) Udział w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiającego, Inspektora lub 

Wykonawcy robót na budowie lub innym wskazanym miejscu. 

e) Udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze 

końcowym. 

f)     Sporządzenie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany 

wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji w formie papierowej i 

elektronicznej. 

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren 

budowy we wszystkich branżach przez cały  okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie 

rzadziej niż raz w miesiącu. Nadzór autorski obejmuje również uczestnictwo w naradach 

inicjowanych przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Wykonawców robót. Terminy, pobytu 

na placu budowy oraz narad, każdorazowo wskaże Zamawiający po ustaleniu terminu wezwania 

przez Inspektora.  

1.5.20.      Nadzór archeologiczny 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru 

archeologicznego lub wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub 

warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone jako dodatkowe.  

Jeżeli niezbędnym okaże się opracowanie w związku z tym dokumentacji naukowej, to koszt 

opracowania tej dokumentacji  nie będzie obciążał Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany 

będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej organizacji robót, aby 

prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, gdzie są możliwe do 

wykonania. 
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1.5.21 Pozwolenia 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakończenia 

Robót za wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie, które uzyska Zamawiający. 

Razem z Programem Robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi wykaz wszystkich tych 

zezwoleń. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, 

uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla uruchomienia i przekazania 

instalacji i urządzeń do rozruchu.  

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
kontrole i badanie robót władzom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić władzom 

na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z 

jakichkolwiek jego obowiązków umownych.  

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie 

wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 

inwestycyjnym. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich  pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania 

przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

2.Materiały 
 
2.1. Źródła szukania materiałów 

 
Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia  

dopuszczone do obrotu  odpowiadające wymaganiom określonym w Art.10 ustawy Prawo 

Budowlane a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym  wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji 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 wymagane dokumenty, przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 
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Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i 

żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy 

zakończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadził w 

obrębie Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  obowiązującymi  

na danym obszarze. 

 

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

Wykonawca zapewni w umowach lub porozumieniach z producentem lub dostawcą możliwość 
przeprowadzenia przez Inspektora inspekcji wytwórni i zakładów produkcyjnych. 

 

2.4.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość Robót. Sprzęt  powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w 

ST; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 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. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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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, ST 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.  

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte z 

Terenu Budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w 

przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z zarządcą drogi i wszelkie prace z tym 

związane wykona na własny koszt. 

 

 

5.      WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Wymagania ogólne 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokości 

wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 

ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 

- sposób zapewnienia bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań)- laboratorium, które będzie prowadzić badania, musi posiadać akredytację. 
- 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; 

 

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

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo-

kontrolnych, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw np., 

- 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 np.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli 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. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne badania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym 

prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inspektor może polecić przeprowadzenie 

dodatkowych badań, tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości. Koszty tych badań 
ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 

Inspektor może zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań za zgodą Zamawiającego. 

 

6.4.     Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. Stosować należy wytyczne 

krajowe albo inne procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca 

powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 

 

6.5.       Raport z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

 

6.6.      Dokumenty Budowy  

6.6.1. Dziennik Budowy 

Dziennik budowy będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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6.6.2. Dokumenty  laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

jakości robot. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Jakość materiałów i wyrobów będą potwierdzały atesty, certyfikaty, PN i aprobaty. 

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i wydającą pozwolenie na budowę, 
b) protokół przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

d) protokół Przejęcia-odbioru Robót, 

e) protokóły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 

 

6.6.4. Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Zaginione dokumenty odtworzy 

Wykonawca. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.      Ogólne zasady obmiaru Robót 

Jednostką obmiaru jest całość wykonanej sieci (kpl.), tj. wraz z wszystkimi jej elementami oraz 

robotami towarzyszącymi i niezbędnymi do wykonania zamówienia. 

Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe – podana w formularzu 

oferty cena będzie podstawą zapisu w treść umowy. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie 

do przetargu będzie ostateczna, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie 

podlegała żadnym negocjacjom i zmianom. 

Załączony do SIWZ przedmiar robót (Tabela Elementów Rozliczeniowych) stanowi materiał 

pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego i nie stanowi podstawy wyceny. 

 

 

 

8.      ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.      Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru,:  

a)odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (przed zasypaniem), 

b)przejęcie-odbiór końcowy robót, 

 

8.2.      Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych Robót, które w dalszym 

procesie realizacji, ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy z 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.  

 

8.3.       Przejęcie – Odbiór końcowy Robót 
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Zamawiający powoła Komisję Odbiorową, w skład której wejdą, oprócz przedstawicieli 

Zamawiającego, Kierownik Budowy i Przedstawiciele Wykonawcy. 

 
8.4.      Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego po całkowitym wykonaniu umownego 

zakresu robót i przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów określonych w umowie, w tym m.in.: 

a) rysunki z wrysowanymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 

b) specyfikacje techniczne, 

c) uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zaleceń, 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 

e) dokumenty materiałowe  

f) dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzacyjną, 
g) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru określonego przez Zamawiającego. Termin robót poprawkowych i 

uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa. 
 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest protokół odbioru końcowego, podpisany przez Wykonawcę i 
Zamawiającego po całkowitym wykonaniu umownego zakresu robót, pomiarów, prób i badań. 
 

Warunkiem rozpoczęcia biegu terminu zapłaty faktury jest przedłożenie wraz z dokumentami 

rozliczeniowymi oświadczenia podwykonawcy(ów) o otrzymaniu zapłaty za wykonane roboty 

budowlane. 

 

Cena podana przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy będzie ceną ostateczną, ustaloną 
na okres ważności umowy i nie będzie podlegała negocjacjom ani zmianom. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.       Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414  z późniejszymi  

          zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, 

 montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi      

zmianami). 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 

ST-01.00 
 

ROBOTY  ZIEMNE  
 

 

 

 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 

 

45111200 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji  

 
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych pod wykonanie sieci wodociągowej na zadaniu pn "Wymiana sieci wodociągowej 
Ø100 A-C na Ø160PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Strumykowej w 
Zielonej Górze" 

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 

 
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3.   Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu 

wykopów, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym. 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST -00.00.- Wymagania Ogólne. 

 

 

2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
o - grunt wydobyty z wykopów,  

o - piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,  

o - materiały do umocnienia wykopów 

o - materiały do odwodnienia wykopów 

o - materiały do podparć i podwieszeń 
o - materiały na kładki dla pieszych 

Do wykonania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy PN-S-02205. 

 

3. SPRZĘT 
 

Roboty ziemne, związane ze zdjęciem ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopów  oraz zasypaniem 

prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego  sprzętu mechanicznego i ręcznego: 

o - koparki,  

o - spycharki,  

o - równiarki, 

o - walce, 

o - łopaty, szpadle,  

o - płyty i walce wibracyjne, 

o - do odwodnienia powierzchniowego –pompy spalinowe i elektryczne, 

o - i inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

projekcie   organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
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4. TRANSPORT 
 

 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu-odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.  

Darń z humusem należy zabezpieczyć przez przykrycie przed nadmiernym wyschnięciem i 

zawilgoceniem lub wywieź w pobliże miejsca pracy z przeznaczeniem do ponownego  

wykorzystania po zasypaniu rurociągów. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
 

5.1. Warunki szczególne wykonania Robót 

Wykopy    

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, 

szerokość winna być dobrana do średnicy rurociągu . 

5.1.1.Roboty przygotowawcze przy wykonaniu sieci 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 

Projektowaną oś  przewodu  należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem 

ciągu reperów roboczych. Punkty na  osi należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików,  tzw. 

Kołków osiowych z gwoździami . Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach  

wszystkich studzienek,  a na odcinkach prostych, co około 30-50 m. Na każdym odcinku należy 

utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki wbija się po obu stronach wykopu, tak, aby istniała 

możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 

robocze należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

Wykonawca przekaże Inspektorowi. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię roślinną 
pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego  lub rozebrać istniejąca nawierzchnię,  zainstalować 
urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 

i gruntowymi.   

Grubość zdejmowanej warstwy humusu jest zależna od głębokości jego zalegania. Zdjąć należy 

humus na całej głębokości jego zalegania. Zdjęty humus należy spryzmować oraz zabezpieczyć 
przed zanieczyszczeniami, wysychaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy lub wywieź w 

miejsce uzgodnione z Inspektorem i zabezpieczyć. Nie należy zdejmować humusu w czasie 

intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym 

gruntem nieorganicznym.  

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W 

trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław.  

 

5.1.2.Odwodnienie wykopów 

Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe 

poprzez drenaż lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze 

spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. W przypadku dużego napływu wód gruntowych 

odwadniać igłofiltrami ułożonymi dwustronnie w odległości co 1,0 m, w układzie jednopiętrowym. 
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Czas pracy urządzeń do odwodnienia odcinka długości 50m dotyczy wykonania wykopu, podłoża, 

ułożenia rurociągów, wykonania podsypek i obsypek. Wodę z odwodnień odprowadzać do 

najbliższego odbiornika.  

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-

wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inspektorem.  

 

5.1.3.Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050, 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 lub zdemontowane i ponownie 

zamontowane w sposób nie kolidujący z rurociągami.  Kable należy zabezpieczyć w sposób 

wskazany przez ich właścicieli. 

Rurociągi drenarskie w przypadku ich przerwania należy bezzwłocznie odtworzyć . 
W przypadku wykopów pod przyłącza, istniejące ogrodzenia przydomowe należy zabezpieczyć 
przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na długości niezbędnej do wykonania 

wykopu oraz prac montażowych i ponownie je zamontować.  
Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu i 

studzienek , do których dodaje się obustronnie 0,6 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i 

uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 

grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac 

budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem. 

Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 

niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

Nachylenie skarp wykopów powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją, przy głębokości 

wykopu do 4 m,  nie występowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obciążaniu naziomu w 

zasięgu klina odłamu. Dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenia skarp: 

- w gruntach bardzo spoistych        2 : 1 

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spękanych   1 : 1 

- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych  1 : 1,25 

- w gruntach niespoistych        1 : 1,5 

- przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 

wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu u 

podnóża pochylonej skarpy w dnie wykopu.    

 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 

Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodów rurowych. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu. W przypadku występowania w dnie wykopu gruntów nienośnych (np. namuły  gliniaste), 

należy go wybrać  grunt nienośny do gruntu nośnego i uzupełnić  piaskiem stabilizowanym 

cementem . 

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. Jeżeli taka sytuacja występuje musi ją zidentyfikować projektant a 

konstruktor podać rozwiązanie.  

 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów 

kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 

W przypadku przegłębienia wykopu pod rurociąg wykonać ławę żwirową i ją zagęścić.  
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 

cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu do 1,5m 
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wynosi + 5 cm o szerokości większej niż 1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się 
różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10 %.  

 

5.1.3.1. Przygotowanie podłoża 

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 Bis nie mniej niż 1,0 zgodnie z normą BN-    

77/8931-12w drogach Is =0,98 w terenach nieutwardzonych.  

 

5.1.3.2 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka  i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie. Zasypkę należy wykonać z miejscowego gruntu przepuszczalnego. 

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 kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- etap II –po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 
- etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. Wielkość cząstek nie przekracza 30 mm,  

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian  wykopu. 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 1,0 zgodnie z normą BN- 

77/8931-12. 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej 

długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych,  rowy – wyprofilować skarpy i dno.  Ziemię 
urodzajną – humus rozścielić i posiać trawę po uprzednim splantowaniu terenu, rozścielenie  

Humusu  na terenach nieutwardzonych. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

- 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. 
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7. ODBIÓR  ROBÓT 
 

7.1 Warunki szczegółowe 

 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050PN-B-10736:1999 i zgodnie z 

,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydanymi  przez 

Instytut Techniki Budowlanej  w Warszawie. 

 

8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST -00.00. 

 

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE . 

9.1.Normy 
 

(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane-Określenia, symbole, podział i opis 

      gruntów. 

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481)  Grunty budowlane- Badanie próbek gruntu. 

PN-68/B-06050        .    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

      wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-S-02205(BN-72/8932-01)  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

      badania. 

PN-78/B-06714   Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. 

   Badania techniczne. 

BN-83/8836-02     Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

                badania przy odbiorze. 

BN-77/8931-12    Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-10736:1999    Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów  

wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne  

wykonania. 

9.2. Inne: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych- część 1- Instytutu Techniki 

Budowlanej w Warszawie. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji  

 
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru, sieci wodociągowej na zadaniu "Wymiana sieci wodociągowej Ø100 A-C na Ø160PE 
wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. Strumykowej w Zielonej Górze". 
 
 

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowych rurociągów i 

uzbrojenia  . 

W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną  Specyfikacją wchodzą: 

Wykonanie sieci wodociągowej metodą wykopową z rur PE100 SDR 11PE o średnicy90 mm, 

zaprojektowano zasuwy odcinające oraz hydranty p.poż. nadziemne. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji ą zgodne z Dokumentacją Techniczną  
oraz  ST - 00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

    
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Rury 

• PE100 SDR 11PE o średnicy 160-32 mm 

Armatura  odcinająca  

• zasuwy kołnierzowe na sieci DN150-DN50 

• hydrant p.poż. nadziemny DN80, 

• zasuwy na przyłączach dn25 

Kształtki na sieci 

• trójnik kołnierzowy żeliwny redukcyjny DN150/100 

• łącznik rurowo-kołnierzowy do rur żeliwnych, 

• redukcje żeliwne kołnierzowe, 

• tuleje kołnierzowe PE z kołnierzem stalowym, 

• trójnik równoprzelotowy PE, 

• trójnik redukcyjne PE, 

• trójniki redukcyjne i równoprzelotowe żeliwne, 

• tuleje kołnierzowe PE100 SDR11, 

• łuki PE, 
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• zaślepka dn150, 

• obejma do rur PE, 

• króciec żeliwny dwukołnierzowy dn80, 

• łuk żeliwny kołnierzowy ze stopka PN16 dn80. 

 

Rury 

Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami metodą wykopową z rur PE100 SDR 11PE o 

średnicy 110-32 mm. 

Zasuwy kołnierzowe: 

• ciśnienie nominalne PN16, 

• długość zabudowy - F5, 

• korpus, pokrywa, klin - wykonane z żeliwa min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo producenta 

oznakowane na korpusie w postaci odlewu, 

• owiercenie kołnierzy wg PN, 

• pokrycie klina miękkouszczelniajacego z zewnątrz i od wewnątrz elastomerem dopuszczonym do 

kontaktu z wodą pitną, 

• przelot korpusu zasuwy - nominalny, bez gniazda w miejscu zamknięcia, 

• wrzeciono (trzepień) ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, wyposażone w niskotarciowe 

podkładki ślizgowe lub łożysko, 

• uszczelnienie wrzeciona - min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z mosiądzu 

utwardzonego powierzchniowo, 

• zabezpieczanie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią - uszczelka czyszcząca oraz 

pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 

• śruby mocujące pokrywę - nierdzewne, nieprzelotowe, zabezpieczone masą zalewową, 

• zabezpieczanie antykorozyjne - zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość warstwy 

min 250µm, 

• kolor niebieski. 

 

Zasuwy do przyłącza domowego 

• ciśnienie nominalne min. 1,6 MPa, 

• korpus, pokrywa, klin - wykonane z żeliwa min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo producenta 

oznakowane na korpusie w postaci odlewu, 

• pokrycie klina miękkouszczelniajacego z zewnątrz i od wewnątrz elastomerem dopuszczonym do 

kontaktu z wodą pitną, 

• przelot korpusu zasuwy - nominalny, bez gniazda w miejscu zamknięcia, 

• wrzeciono (trzepień) ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, wyposażone w niskotarciowe 

podkładki ślizgowe lub łożysko, 

• uszczelnienie wrzeciona - min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z mosiądzu 

utwardzonego powierzchniowo, 

• zabezpieczanie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemią - uszczelka czyszcząca oraz 

pierścień zabezpieczajacy przed wykręceniem tulei, 

• śruby mocujące pokrywę - nierdzewne, nieprzelotowe, zabezpieczone masą zalewową, 

• zabezpieczanie antykorozyjne - zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość warstwy 

min 250µm, 

• kolor niebieski. 

 

• Skrzynki do zasuw 

• korpus żeliwny, 
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• pokrywa żeliwa szare GG-20, 

• wkładka - stal nierdzewna, 

• śruba - stal nierdzewna. 

 

Obudowy teleskopowe do zasuw 

• wrzeciono-stal ocynkowana, 

• rura osłonowa - HDPE, 

• kołpak - żeliwo GG-25. 

 

Hydrant nadziemny DN80 z dwiema nasadami z podwójnym zamknięciem 

• ciśnienie nominalne min. 1,6 MPa, 

• połączenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN. 

• korpus górny, korpus dolny - żeliwo sferoidalne GGG-40 lub stopy aluminium; na korpusie 

oznakowanie hydrantu określające producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne, materiał 

korpusu w postaci odlewu, 

• kolumna - żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna, 

• zabezpieczanie nasad-pokrywa nasady żeliwna lub ze stopu aluminium, 

• wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, 

• uszczelnienie wrzeciona - podwójne o-ringi, 

• nakrętka wrzeciona - mosiądz o podwyższonej wytrzymałości, 

• odwodnienie - samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu tj. w położeniach pośrednich i 

przy całkowitym otwarciu powinno być suche, 

• grzyb (tłok hydrantu) - pokryty całkowicie powłoką elastomerową dopuszczoną do kontaktu z 

woda pitną, 

• zabezpieczanie antykorozyjne - zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość warstwy 

min 250µm lub emaliowanie, część zewnętrzna odporna na promienie UV, 

• kolor czerwony, 

• wymagane certyfikaty i atesty - PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce, 

• z zabezpieczenie w przypadku złamania. 

 
3. SPRZĘT 
 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji 

Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

 

4. TRANSPORT 
 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu-  odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

 

5.1 Przewody ciśnieniowe PE 
 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągu nie mniej 

jednak niż 0,1%. Przykrycie rurociągu powinno odpowiednio wynosić min. 1,50 m Odległość osi 

przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna 

z dokumentacją. Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: rury z tworzyw sztucznych PE 

przez zgrzewanie, połączenia kołnierzowe z armaturą należy wykonywać złączami uszczelnionymi 
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pierścieniami gumowymi oraz połączenia  elektrooporowe . Do wykonywania zmian kierunków 

przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach 

przekracza następujące wielkości: 

- dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki 

ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, Wykonawca jest zobowiązany do 

układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C. 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno 

być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowa lub inne umocnienia należy umieszczać: 
odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami. Na zmianach kierunku przewodów z tworzyw 

sztucznych PE zgrzewanych przy zastosowaniu kształtek nie ma potrzeby stosowania bloków 

oporowych. 

5.2 Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwę) należy instalować na sieci i przyłączach w sposób umożliwiający 

odcięcie dopływu wody do poszczególnych odbiorców. 

5.3 Hydrant  nadziemny  

Hydranty należy umieszczać zgodnie z projektem z wyposażeniem zabezpieczającym przed 

niekontrolowanym poborem wody i armaturą odcinającą (zasuwy). 
 

6. KONTROLA  JAKOŚCI 
 
6.1. Próba szczelności 

 
Wykonywać zgodnie z wymogami PN-70/B-10715 z zachowaniem następujących zasad:  

- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby proste odcinki 

rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i grunt zagęszczony, a próba może się odbyć w 48 

godzin po zasypaniu, 

- próbę szczelności należy przeprowadzać po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 

sprawdzeniu połączeń, 
- miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych miejscach sieci napełnienie 

rurociągu musi odbywać się bardzo powali w najwyższym punkcie sieci (1 km rurociągu w 7 godzin), 

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na 12 godzin dla 

ustabilizowania, 

- po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego wody w przewodzie należy przez 30 minut sprawdzać jego 

wielkość, 
- rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany przez normy , 

nie dłużej niż 24 godziny, 

- po zakończeniu próby zmniejszać ciśnienie powoli w sposób kontrolowany. 

Próby przeprowadzić na ciśnienie 1,0 MPa. Wynik prób można uznać za pozytywny jeżeli w czasie 30 

min nie wystąpi obniżka ciśnienia.  

Po zakończeniu prób szczelności wykonać płukanie przewodu wodą w ilości przekraczającej 10-

ciokrotną objętość płukanego odcinka. 

 

6.2. Płukanie 

 

Przewody wodociągowe po próbie hydraulicznej należy dokładnie przepłukać. 
Płukanie rurociągów przeprowadzić czystą wodą z szybkością nie mniejszą, niż 1 m/s. Odprowadzenie 

wody po płukaniu rurociągów wykonać przez odwodnienie czasowe z wyprowadzeniem rur na 

powierzchnię ziemi i odprowadzeniem do najbliższego rowu. Przemywanie powinno trwać tak długo, aż 
woda odprowadzana będzie tak czysta jak woda użyta do płukania, lecz nie mniej niż 10–krotna objętość 
przemywanego rurociągu. 



 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 28  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nazwa Projektu: " Wymiana sieci wodociągowej Ø100 A-C na Ø160PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. 
Strumykowej w Zielonej Górze" 

 

 

Po zakończeniu płukania należy pobrać próbki wody do badania bakteriologicznego. Można odstąpić od 

dezynfekcji sieci w wypadku uzyskania pozytywnych wyników analizy po wykonaniu płukania. 

 

6.3 Dezynfekcja przewodów 

Dezynfekcję przeprowadzić roztworem podchlorynu sodu o stężeniu 14,5 % czynnego chloru. Roztwór 

podchlorynu sodu wprowadza się w miejscach ustawienia hydrantów p.poż. Czystą wodę przestaje się 
wprowadzać, gdy z drugiego końca sieci zacznie wypływać woda silnie pachnąca chlorem. Po upływie 24 

godzin powtórzyć płukanie rurociągu wodą czystą (uzdatnioną) do chwili, aż ustanie zapach chloru. Po 

zakończeniu powtórnego płukania należy pobrać próbki wody do badania i jeżeli są pozytywne sieć 
nadaje się do eksploatacji. Do badania należy pobrać minimum 3 próbki, w tym jedna z końcowego 

odcinka sieci. 

 

6.4.  Rurociągi  

 

Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-81/B-10725, zachowując skrajną ostrożność . Proste 

odcinki rurociągu powinny być przysypane z zagęszczeniem , a próba może się odbyć najwcześniej w 

48 godz. po zasypaniu. Łuki, trójniki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas próby. 

Badanie ciśnieniowe powinno zostać wykonane dla poszczególnych odcinków, nie dłuższych niż 300m. 

Badanie przeprowadzać w temp. nie niższej niż +1° C a max. temperatura wodociągu nie może być 
wyższa niż 20° C. Rurociąg należy odpowietrzyć. Po zakończeniu próby, ciśnienie zmniejszać należy 

powoli.  

 

6.5. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych Materiałów z 

Dokumentacją Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inspektora.  

W ramach kontroli jakości należy : 

o poddać rurociągi próbie na szczelność, 
o sprawdzić usytuowanie armatury, 

o sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową, 
o sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów, 

o sprawdzić prawidłowość wiercenia otworów i wykonania przejść przez przeszkody, 

o sprawdzić szczelność instalacji, 

o sprawdzić prawidłowość zamontowania rur ochronnych. 

 

 
7. ODBIÓR  ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Warunki szczegółowe odbioru robót 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu sieci wodociągowej i przeprowadzeniu badań 
jak w pkt.6.1. 

Należy sprawdzić: 

- prawidłowość zamontowania i działania armatury,  

- prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, 
- prawidłowość wykonania izolacji, 

- szczelność przewodów. 
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8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST -00.00. 

 

 
9.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 

 

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary, 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 

PN-88/B-06250  Beton zwykły 

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 Mpa. 

PN-63/M-74085 Armatura przemysłowa. Klucz do zasuw i hydrantów. 

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.  

PN-86/B-09700  Bloki oporowe. 

PN-85/H-74306 Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne 

do 1 Mpa. 

 

9.2 Inne   

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych.-tom II- Instytut 

Techniki Budowlanej, 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 

- Instrukcja montażowa producenta rur i armatury. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące rozbiórki, wykonania i 

odbioru robót drogowych związanych z odtworzenia nawierzchni dla projektu "Wymiana sieci 
wodociągowej Ø100 A-C na Ø160PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. 
Strumykowej w Zielonej Górze". 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych nawierzchni 

dróg i ich odbudowie na trasie rurociągów zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres robót obejmuje: 

a)  naprawa nawierzchni gruntowej, 

b) rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych: 

c) rozebranie i odtworzenie nawierzchni betonowych, 

d) odtworzenie terenów nieutwardzonych poprzez posianie ich trawą. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z Dokumentacją Projektową i ST - 

00.00-„Wymagania Ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 

wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych należy stosować, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami, materiały: 

• asfalt zgodnie z PN-EN-12591: 2004, 

• wypełniacz wg PN-S-96504, 

• tłuczeń wg PN-B-11112, 

• emulsja asfaltowa wg wymagań Warunków Technicznych.EmA-99, 

• piasek na  podsypki wg PN-B-11113:1996, 

• cement PN-B19701 lub PN-B-19701,  

• żwir, pospółka, wg PN-B-11111, 

• taśmy bitumiczne, siatki wzmacniające,  

• cement PN-B-19701,  

• beton PN-B-06250,  

• mieszanka traw,  

• inne drobne materiały pomocnicze. 
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2.1. Podbudowa z kruszywa łamanego 

2.1.1. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni 

narzutowych i otoczaków, ziaren żwiru większych od 8 mm lub odpadów przemysłowych (np. 

żużli pomiedziowych, wielkopiecowych, stalowniczych), które posiadają aprobaty techniczne, 

Wykonawca uzyska na ich zastosowanie zgodę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz mają 
cechy zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.1.2. Wymagania dla materiałów 

Uziarnienie kruszywa 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi 1 – 3 w polu dobrego uziarnienia określonym na rysunku 1. 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo 
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2.1.3.Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli poniżej. 

 

L.p. Właściwości Jednostka 

Wymagania 
Badanie wg 

normy 
Kruszywo łamane 

– podbudowa 
pomocnicza 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 

mm % (m/m) 2 - 10 PN-B-06714-15  

2 Zawartość nadziarna % (m/m) ≤ 5 PN-B-06714-15  

3 Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m) ≤ 35 PN-B-06714-16  

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych % (m/m) ≤ 1 PN-B-04481  

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-

krotnym zagęszczeniu metodą II wg 

PN-B-04481  30 - 70 BN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles    

 a) ścieralność całkowita po pełnej 

liczbie obrotów % (m/m) ≤ 35 PN-B-06714-42 

 b) wskaźnik równomierności ścierania 

(ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 

liczby obrotów w stosunku do 

ścieralności pełnej) % ≤ 30 PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość % (m/m) ≤ 3 PN-B-06714-18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 

cyklach zamrażania w wodzie % (m/m) ≤ 5 PN-B-06714-19 

9 Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3, % (m/m) ≤ 1 PN-B-06714-28 

10 Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki 

kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
-przy zagęszczeniu Is≥1,0, 

 

 

% 

% 

 

 

120 

80 

 

 

PN-S-06714-28 

2.1.4. Woda 

Należy stosować wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008:2004. 

2.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z betonu o uziarnieniu 0/12,8mm 

Asfalt 

Do warstwy wiążącej należy zastosować asfalt drogowy 50/70 spełniający wymagania określone w 

PN-EN-12591: 2004. 

 

Lp. Właściwości Metoda badań Wymagania 

1 Penetracja w 25oC, 0,1 mm PN-EN 1426 50 - 70 

2 Temperatura mięknienia, oC PN-EN 1427 46 - 54 

3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż, oC PN-EN 22592 230 

4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż, 
% m/m 

PN-EN 12592 99 

5 Zmiana masy po starzeniu, nie więcej niż, % m/m PN-EN 12607-

1 

0,5 



 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 34  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nazwa Projektu: " Wymiana sieci wodociągowej Ø100 A-C na Ø160PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. 
Strumykowej w Zielonej Górze" 

 

 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż, % PN-EN 1426 50 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż, 
oC 

PN-EN 1427 48 

8 Zawartość parafiny, nie więcej niż, % PN-EN 12606-

1 

2,2 

9 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie 

więcej niż, oC 

PN-EN 1427 9 

10 Temperatura łamliwości, nie więcej niż, oC PN-EN 12593 -8 

2.2.1. 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. 

2.2.2. 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. 

2.2.3. 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 

powinna posiadać skuteczny układ wstępnego podgrzewania. 

2.2.4 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. 

 

2.3. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

2.3.1 Kostka betonowa 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 

jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.3.2 Betonowa kostka brukowa wibroprasowana dwuwarstwowa 

- kostka grubości  8 cm  

Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i    proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
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- 3 mm, dla kostek o grubości 80 mm. 

Kształt, wymiary  kostki brukowej 

Kostka grubości 80 mm. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości  ± 3 mm, 

- na szerokości  ± 3 mm, 

- na grubości  ± 5 mm. 

Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 

MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 

ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 

wynosić nie więcej niż 5%. 

Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 

PN-B-06250. 

 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 

jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 

nie jest większe niż 20%. 

Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić 
nie więcej niż 4 mm. 

2.3.3 Podsypka piaskowa 

Piasek na podsypkę należ stosować średnio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 „Kruszywo 

naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”. Użyty piasek nie może zawierać domieszek gliny w 

ilościach przekraczających 5%. 

2.3.4 Piasek do wypełnienia złączy między kostkami 

Wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty). 

2.3.5 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

- cement klasy 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002, 

- piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06711, 

2.4. Krawężniki betonowe 

Krawężniki betonowe dwuwarstwowe gatunek I z betonu wibroprasowane klasy B30 
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- krawężniki uliczne 15x30x100 cm, 

Zastosowane krawężniki pod względem jakości powinny odpowiadać normie BN-80/6775-03-04. 

Ponadto: 

- nasiąkliwość betonu w krawężniku nie powinna być większa niż 4%, 

- ścieralność na tarczy Boehmego – 3 mm, 

- mrozoodporność (F150 po 125 cyklach), zgodnie z normą PN-B-06250. 

Ława betonowa z oporem i zwykła 

Ława betonowa pod krawężnik oraz opór wykonane będą z betonu klasy B15, odpowiadającemu 

normie PN-B-06250 „Beton zwykły”. 

 

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.7. 

Kruszywo (piasek, żwir, grys) – wymagania jak w PN-B-06712. 

Podsypka cementowo-piaskowa 

Podsypkę pod krawężnik należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4 

Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.7. 

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między krawężnikami 

- cement klasy 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002, 

- piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06711, 

- woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250. 

2.5. Stabilizacja gruntu cementem 

Cement 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-

B-19701lub hutniczy wg PN-B-19701. 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy poniżej. 

 

Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701  

Lp

. 

Właściwości 
Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 

- cement hutniczy 

- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 

16 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej 

niż: 
32,5 

3 Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 

12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. 

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 

stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do 

robót. 

Grunty 

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie 

wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17]. 

Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy 

stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy poniżej. 

Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu 

stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w w ostatniej tabeli. 

 

Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012  

Lp. Właściwości Wymagani

a 

Badania 

według 

1 Uziarnienie 

a) ziaren przechodzących przez sito # 40 mm,                   

% (m/m), nie mniej niż: 
b) ziaren przechodzących przez sito # 20 mm,                   

% (m/m), powyżej 

c) ziaren przechodzących przez sito # 4 mm,                    

% (m/m), powyżej 

d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 

poniżej 

 

 

100 

 

85 

 

50 

20 

 

 

 

 

PN-B-04481 

[2] 

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-B-04481 

[2] 

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż: 15 PN-B-04481 

[2] 

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 

[2] 

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie więcej 

niż: 
2 PN-B-04481 

[2] 

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            

% (m/m), nie więcej niż: 
1 

PN-B-06714-28 

[6] 

 

Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po 

uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 

Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być 
stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod warunkiem 

użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 

Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie gruntów 

o: 

- wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20], 

- zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 

- zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%. 

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki 

wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 
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 Kruszywa 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, 

spełniające wymagania podane w tablicy poniżej. 

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 

stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami określonymi w ostatniej tabeli. 

Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

 Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 

a) ziaren pozostających na sicie  # 2 mm,  

 %, nie mniej niż: 
b) ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm,             

%, nie więcej niż: 

 

 

30 

 

15 

 

 

PN-B-06714-15 [4] 

 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy 

nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 
wzorcowa 

PN-B-06714-26 [5] 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 

więcej niż: 
0,5 PN-B-06714-12 [3] 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            

%, poniżej: 1 PN-B-06714-28 [6] 

 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 

powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 

warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 

kruszyw. 

Woda 

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji 

wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być 
użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania 

wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą 
wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu 

lub kruszywa cementem. 

Dodatki ulepszające 

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki 

ulepszające: 

- wapno wg PN-B-30020 [12], 

- popioły lotne wg PN-S-96035 [18], 

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]. 

Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające 

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub 

kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone 

w tablicy poniżej. 
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Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw 

podbudowy i ulepszonego podłoża 

 

Lp

. 
Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie 

próbek nasyconych wodą 
(MPa) 

Wskaźnik 

mrozoodporności 

 po 7 dniach po 28 dniach 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 

podbudowa pomocnicza dla KR2 do 

KR6 

od 1,6            

do 2,2 

od 2,5         do 

5,0 
0,7 

2 Górna część warstwy ulepszonego 

podłoża gruntowego o grubości co 

najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub 

górna część warstwy ulepszenia słabego 

podłoża z gruntów wątpliwych oraz 

wysadzinowych 

 

od 1,0           

do 1,6 

 

od 1,5              

do 2,5 

 

0,6 

3 Dolna część warstwy ulepszonego 

podłoża gruntowego w przypadku 

posadowienia konstrukcji nawierzchni 

na podłożu z gruntów wątpliwych i 

wysadzinowych 

 

 

- 

 

 

od 0,5 do 1,5 

 

 

0,6 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót drogowych, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  

o - wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia    

powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich 

składników, gwarantująca następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do 

masy poszczególnych składników:  kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%,  woda ± 2%. 

o   Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

o - wytwórni stacjonarnej  -otaczarki o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania  

o    mieszanek mineralno-asfaltowych, 

o - rozkładarki do mas mineralno – asfaltowych, 

o - walców lekkich, średnich i ciężkich drogowych, 

o - walców ogumionych, 

o - szczotek mechanicznych lub innych urządzeń czyszczących,  

o - zagęszczarki płytowej z osłoną z tworzywa sztucznego, 

o - ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 

miejscach  

o    trudnodostępnych,  

o - ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania, 

o - koparki, 

o - spycharki, 

o - frezarka,  

o - przewoźnych zbiorników na wodę, 
o - samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym,  

o - narzędzia brukarskie,  

o - oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w  

o   Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 
 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu-odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Lepiszcze asfaltowe należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024: 1991. 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami samowyładowczymi wyposażonym w 

pokrowce brezentowe. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 

godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.  

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem  i nadmiernym zawilgoceniem. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być, jak określono w 

specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. Wymagania szczególne 

Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z 

Inżynierem wszystkie materiały z rozbiórki. Koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących 

z rozbiórki zostaną ujęte w cenach jednostkowych rozbiórek nawierzchni drogowych. 

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę robót sieciowych. 

Drogi z mas mineralno-asfaltowych odtwarzać wg istniejących warstw konstrukcyjnych:  

- podbudowa z tłucznia gr. 20 cm, 

- warstwa z mas mineralno-asfaltowych gr.  5-11 cm. 

Teren po wykonaniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

5.1.1. Roboty rozbiórkowe 

 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

W przypadku rozbiórek elementów zagłębionych należy w pierwszej kolejności je odkopać a po 

zdemontowaniu doły (wykopy), gdzie nie przewiduje się wykonywania wykopów drogowych, 

należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
Wskaźnik zagęszczenia 1,00 według normalnej metody Proctora.  

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowe rozbierać poprzez 

mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych i 

betonowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu.  
Gruz z rozebranych elementów wywieź na składowisko odpadów. 

 

5.1.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża 

dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z montażem kanałów sanitarnych i 

rurociągów tłocznych. 

Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie należy 

kontrolować wg normalnej próby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I 

lub II). Minimalna wartość zagęszczania (Is): 

• górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 Is 

• na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 Is 

Profilowanie i zagęszczanie należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót   

związanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i 
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zagęszczonym podłożu, nie może się odbywać ruch budowlany nie związany bezpośrednio z 

wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywać ręcznie. 

Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu 

zawilgoceniu. Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe od 

projektowanych rzędnych podłoża.  

Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża.  Wilgotność gruntu 

przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20%. Jeżeli 

wyprofilowane i zagęszczone podłoże nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystąpieniem do 

układania podbudowy, należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.  

W miejscu przebiegu rurociągów pod drogami o nawierzchni asfaltowej przy odtwarzaniu 

nawierzchni należy istniejący grunt zagęścić do ID=1. 

 

5.1.3. Podbudowa z kruszywa łamanego średnio gr. 20 cm. 

 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 20 cm. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych 

w stosunku do istn. nawierzchni. Podbudowa z tłucznia winna być szersza od zasypanego wykopu 

po około 20cm z każdej strony. 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. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.  

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 zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez 

ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę. 
 

5.1.4. Nawierzchnia mineralno- asfaltowa (beton asfaltowy) - ścieralna 5,0 cm i wiążąca 6,0 cm. 

 

Warstwy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-12.8 mm.  

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 

zobowiązany do przeprowadzenia, w obecności Inżyniera, kontrolnej produkcji w postaci 

zarobku próbnego. 

W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu 

kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą 
uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika. 

Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób 

próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu 

w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych poniżej: 

-  pod warstwą ścieralną: 
drogi klasy A, S i GP    6 mm 

drogi klasy Gi Z   9 mm 

drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 mm 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe jw., podłoże należy wyrównać przez 

frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed wykonaniem nawierzchni należy posmarować gorącym bitumem krawędzie istniejących 

nawierzchni oraz innych urządzeń instalacyjnych znajdujących się w nawierzchni. Podłoże 

należy skropić emulsja asfaltową  lub upłynnionym asfaltem.. Mieszankę mineralno- asfaltową 
rozłożyć przy pomocy rozściełacza i zagęścić walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach 



 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 42  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nazwa Projektu: " Wymiana sieci wodociągowej Ø100 A-C na Ø160PE wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ul. 
Strumykowej w Zielonej Górze" 

 

 

niedostępnych dla rozkładarki mieszankę ułożyć i zagęścić zagęszczarką ręczną przy 

krawężnikach i urządzeniach obcych. 

Podczas zagęszczania masy należy stale sprawdzać profil poprzeczny nawierzchni oraz jej 

równość w profilu podłużnym. Spadki poprzeczne powinny być wykonane zgodnie z 

przewidzianymi w projekcie. Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku 

środkowi. 

Wszelkie nierówności profilu podłużnego i poprzecznego powstające w czasie zagęszczania 

powinny być bezzwłocznie likwidowane przez zagarnięcie nadmiaru masy lub dosypanie masy w 

miejscach wgłębień. 

W przypadku powstania tzw. rakowin przy ręcznym rozkładaniu masy należy je natychmiast 

zlikwidować przez dodanie gorącej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zagęszczenie do 

uzyskania prawidłowego profilu i jednorodnego wyglądu. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia powinna wynosić nie mniej niż: 
-  dla asfaltu D 50  1350 C, 

-  dla asfaltu D 70  1250 C, 

-  dla asfaltu D 100  1200 C, 

-  dla polimeroasfaltu wg wskazań producenta. 

Złącza nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 10 

cm. Złącza powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym 

poziomie. 

Urządzenia instalacyjne, jak włazy, skrzynki, wpusty itp. powinny być wbudowane 5mm poniżej 

poziomu przylegającej nawierzchni.  

W połączeniach pionowych warstw bitumicznych, należy stosować taśmy bitumiczne 

zapewniające szczelność połączeń.  
Na styku istniejących warstw asfaltowych z nowo wykonywanymi warstwami poziomo 

montować siatkę wzmacniającą – geosiatka, pas szerokości 1,0 m.  

 

5.1.6.    Naprawa dróg gruntowych przez profilowanie 

 

Naprawę dróg gruntowych i żwirowych  należy wykonać poprzez spulchnienie i profilowanie 

podłoża, rozścielenie miejscowego gruntu w zagłębieniach, wyrównanie mieszanki, zagęszczenie 

nawierzchni walcem z ręcznym usunięciem nierówności drogi ręcznie i mechanicznie na 

szerokości 3,0 m.   

 

5.1.7. Podsypka piaskowa 

 

 Podsypkę należy rozścielać warstwami zgodnie z projektem. Powierzchnie podsypki należy 

wyrównać do wymaganego profilu. Zagęszczanie warstwy podsypki - mechanicznie z 

polewaniem wodą. Podsypka powinna być tak ubita aby stopa człowieka pozostawiała ledwo 

widoczny ślad.  

 

5.1.8. Nawierzchnia betonowa  

 

Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. 

Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w 

wyjątkowych wypadkach, określonych  za zgodą Inżyniera. 

Nawierzchnię betonową wykonuje sie w dwóch warstwach, dolną gr. 12 cm i górną gr. 8 cm. Do 

układania drugiej warstwy można przystąpić najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania 

pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Inżyniera. 

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 

Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
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przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. 

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 

położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę 
wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, 

rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy 

w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo 

przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy 

powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 
1,00 określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu dużego, II-

ga metoda oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu 

wiązania cementu. 

Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 

Spoiny robocze 

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez 

wykonanie nawierzchni na całą szerokość równocześnie. 

W przeciwnym razie, przy nawierzchni wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 

kolejnego pasa, należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy nawierzchni 

wykonywanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy wcześniej obciąć 
pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas podbudowy. W podobny 

sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia 

pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas 

pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego 

pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut 

Spoiny w dolnej i górnej warstwie nawierzchni powinny być względem siebie przesunięte o co 

najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

 

5.1.9 Nawierzchnie z kostki  betonowej  

 

Nawierzchnię należy układać z zachowaniem istniejących pochyleń podłużnych i poprzecznych. 

Szerokość spoin przy układaniu kostki brukowej nie powinna przekraczać 8mm. W miejscach 

tego wymagających, należy ucinać kostkę lub płytę ażurową, stosownie do potrzeb, przy użyciu 

specjalnych urządzeń. Nie dopuszcza się uzupełnianie braków masą betonową.  Po ułożeniu, 

nawierzchnię z kostki brukowej należy ubić przy użyciu wibratora płytowego z nakładka 

plastikową bądź gumową.  Spoiny wypełnić piaskiem  Spoiny powinny być starannie wmiecione 

przy użyciu szczotek, na mokro.  Nadmiar materiału zasypki należy zmieść a następnie ponownie 

ubić nawierzchnie wibratorem płytowym. W płytach ażurowych otwory należy „zamulić” 

piaskiem. Ruch pojazdów na nawierzchni o spoinach nie wypełnionych jest wzbroniony.  

 

Istnieje możliwość ponownego wbudowania materiałów pochodzących z rozbiórek, z 

wykluczeniem materiałów uszkodzonych nie nadających się do ponownego użytku. W takim 

przypadku należy zakupić i wybudować nowy materiał. 

 

5.1.10. Krawężniki drogowe 

 

Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu, 

wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego 

profilu. 

Krawężniki ustawiać należy na podsypce piaskowo- cementowej i ławie betonowej z oporem, z 

betonu C12/15. Ławy betonowe wykonać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, 

wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Część ławy stanowiącej opór wykonać należy po 

ustawieniu krawężnika. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą. 
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Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. 

Spoiny wypełniać zaprawą cementowo-piaskową.  

 

5.2.11. Utwardzenie pobocza 

 

Pobocza wzdłuż utwardzonych nawierzchni należy utwardzić tłuczniem. Po oczyszczeniu 

wybojów, rozścielić tłuczeń i ubić ręcznie lub mechanicznie. Zaklinować z polewaniem wodą. 
Ponownie ubić lub uwałować. Prace zakończyć miałowaniem lub żwirowaniem utwardzanych 

miejsc. 

 

5.1.12.  Wykonanie trawników 

 

Odtworzenie trawnika wykonać w zakresie takim, w jakim trawnik został zniszczony w trakcie 

prowadzenia robót. 

W tym celu przewiezioną z miejsca tymczasowego składowania urobku ziemię urodzajną lub 

zakupioną, należy rozścielić w miejscach odtworzeń. 
Następnie wykonać odtworzenie trawnika - należy obsiać teren mieszanką traw rabatowych.  

Prawidłowy odczyn gleby powinien wahać się w granicach pH 5,5 – 6,5. 

Po wyrównaniu terenu i ręcznym przekopaniu gleby na głębokość 20 cm, a następnie wymieszać 
przez zagrabienie i wyrównać teren. Na tak przygotowanym terenie należy wysiać ręcznie 

nasiona traw w ilości 3 kg/100 m2.  

Wykonać trawnik siewem dywanowym z nawożeniem.  

Po wysianiu nasion całą powierzchnię należy uklepać i uwałować. 
 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Podłoże 

Równość wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20m w kierunku 

podłużnym. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

Spadki poprzeczne należy mierzyć łatą dł. 4 m i poziomnicą. Odchyłki spadków od przewidzianych 

w Projektem powinny się mieścić w granicach ± 0,5%. Głębokość koryta i rzędne dna nie powinny 

się różnić od projektowanych o +1cm i –2cm.  

Wszystkie powierzchnie różniące się od wymaganych powinny być naprawione  przez spulchnienie 

do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.  

 

6.2.  Podbudowa z tłucznia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.  

 

Badania w czasie robót: 

 

- 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-04481 (metoda II), z tolerancją +10%, -20%. 

Wilgotność należy określać wg PN-B-06714-17. 

- zagęszczenie 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
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Zagęszczenie należy sprawdzać  wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy przeprowadzenie badania 

jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywać nie rzadziej niż raz na 5 000 m2 lub 

wg zaleceń Inżyniera. 

 

6.3. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza 

oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki 

tych badań do akceptacji Inżynierowi. 

 
Badania w czasie robót 

 
- 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 wykonanie ekstrakcji wg PN-S-

04001:1967.  

 

- badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny asfaltu należy określić właściwości asfaltu. 

 

- badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza. 

 

-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 

 

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu 

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 

Dokładność pomiaru ± 20 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w 

recepcie. 

 

- 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. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego: 

 

- Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 5 cm.  
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- Równość warstwy 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie 

powinny być większe od podanych niżej 

-  warstwa ścieralna  4 mm, 

-  warstwa wiążąca 6 mm. 

 

- Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

 

-  Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 

1 cm. 

 

- Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 
± 5 cm. 

 

- Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10%. 

 

- Złącza podłużne i poprzeczne 

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. 

 

- Krawędź, obramowanie warstwy 

Warstwa ścieralna przy urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3÷5 mm ponad ich 

powierzchnię. 
 

- Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

 

- Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne  z wymaganiami ustalonymi w 

recepcie laboratoryjnej. 

 

- Moduł sztywności pełzania 

Moduł sztywności pełzania, określony na próbkach wyciętych z warstwy, powinien być zgodny z 

ustalonym w recepcie laboratoryjnej. 

 

6.4. Nawierzchnia z kostki betonowej 

 

Kontroli podlegają: 
- spadek poprzeczny, 

- grubość podsypki, tolerancja ± 1 cm 

 

6.5.  Wykonanie trawników 

 

Kontroli podlegają: 
- rozścielenie ziemi urodzajnej, 
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- wykonanie trawników. 
 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1.       Jednostką obmiaru Robót jest: 

 

m² - rozebrania nawierzchni, ułożenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi, liczony: 

• dla nawierzchni asfaltowych dróg powiatowych jako iloczyn: długość wg. profili w 

dokumentacji projektowej *szerokość nawierzchni łącznie z warstwami 

konstrukcyjnymi, 

• dla nawierzchni dróg gminnych jako iloczyn : długości  wg. profili dokumentacji 

projektowej * szerokość 1,2m  , dla dróg gruntowych - odtworzenie jest liczone jako 

iloczyn: długość  wg profili w dokumentacji projektowej *szerokość 4,0 m i za 

wyjątkiem odtworzenia pobocza tłuczniem liczonego jako iloczyn: długość wg. 

profili w dokumentacji projektowej * szerokość 3,0m. 

 
m² - stabilizacja podłoża, liczona: 

• dla nawierzchni asfaltowych jako iloczyn: długość ( liczona w osi przewodu) wg. 

profili w dokumentacji projektowej *szerokość =szerokości wykopu pod rurociągi, 

na głębokości 55cm licząc od spodu warstw konstrukcyjnych,  

 
m - ustawienia krawężników, obrzeży na podstawie pomiaru w terenie , liczony w osi  

            krawężników, obrzeży. 

. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00.00.„Wymagania ogólne”. 

 

9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

       

  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

9.1.     Płatności 

Cena jednostkowa 1m²  nawierzchni drogowych obejmuje odpowiednio: 

o - prace pomiarowe, 

o - oznakowanie robót,  

o - prace rozbiórkowe, 

o - ułożenie w stosy-pryzmy materiałów z rozbiórki przewidzianych do ponownego 

o   wykorzystania lub ich wywóz na czasowy odkład i ponowny przywóz przed montażem,  

o - cięcie istniejących krawędzi warstwy nawierzchni asfaltowych i betonowych,  

o - frezowanie nawierzchni asfaltowej, 

o - wywóz gruzu z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawcę i  zaakceptowane 

o   przez  Inżyniera, 

o - koszty utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek, 

o - zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiałów, 

o - wymiana gruntu na kruszywo naturalne,  

o - wykonanie koryt, 

o - profilowanie i zagęszczanie podłoża,  

o - wykonanie podsypki,  

o - wykonanie podbudowy, 
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o - wykonanie nawierzchni, 

o - pielęgnacja nawierzchni,  

o - wykonanie połączeń między-warstwowych,  

o - wtopienie taśm bitumicznych pionowych i geosiatki szklanej,  

o - wywóz nadmiaru gruntu z korytowania wraz z jego utylizacją,  
o - prowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

o - regulacja istniejącej infrastruktury,  

o - uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

o  

Cena jednostkowa 1 mb krawężnika obejmuje odpowiednio: 

o - prace pomiarowe, 

o - prace rozbiórkowe, 

o - zakup ,dostarczenie i wbudowanie Materiałów, 

o - wykonanie koryt, 

o - wykonanie ławy betonowej,  

o - wykonanie podsypek, 

o - montaż krawężników, 

o - plantowanie poboczy z wyprofilowaniem,  

o - prowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

o - uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

o - wywóz gruzu z rozbiórki w miejscu wybranym przez Wykonawcę i zaakceptowanym 

o   przez Inżyniera, 

o - koszty utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek. 

o  

Cena jednostkowa 1 kpl  plantowania terenu i posianie traw obejmuje odpowiednio: 

- plantowanie terenów nieutwardzonych w miejscach wykonywanych robót, 

- posianie traw. 
o  

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE.  

 

10.1. Normy 

 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy  

PN-EN 1436:2000 

 i zmiana 

PN-EN 1436:2000/A1  

z kwietnia 2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 

dotyczące poziomych oznakowań dróg. 

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

zgodność. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

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 197-1:2002 

EN 197-1:2000 

Cement – część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

 

PN-EN 13043:2004 

 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
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lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu. 

PN-EN 1338:2005 

 

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1339:2005 

 

Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych 

nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań. 
PN-B-11213:1997 

 

Materiały kamienne. Elementy kamienne, krawężniki 

uliczne, mostowe i drogowe.. 

PN-60-/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 

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

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, 

nazwy, określenia. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania. 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 

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

tłucznia kamiennego. 

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z 

gruntu stabilizowanego cementem. Wymagania i badania. 

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 

Wymagania i badania. 

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu cementowego 

pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. 

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie 

asfaltowe. Wymagania. 

PN–57/S-06100 

Zmiany BI 2/72 poz. 14. 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 

Warunki techniczne 

PN–57/S-06101 

 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki 

techniczne 

PN–58/S-96026 

 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy 

odbiorze 

PN-63/B-06251 

Zmiany BI 6/67 poz. 87 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

,PN-60-/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 

 
10.2. Inne 

 
• 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. 

• Katalog szczegółów Drogowych 

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydane przez 

Instytut Techniki Budowlanej  w Warszawie. 
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