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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Ogólnej (OST). 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją „Przebudowa i rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Świedziebni” w zakresie „Zagospodarowania terenu”, zlokalizowanej na dz. nr dz. nr 281/6, 
obręb Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2. Zakres stosowania OST. 
 
 Niniejsza specyfikacja techniczna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Ilekroć w OST jest mowa o: 
1.4.1. Obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. Budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym – naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 
o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. Budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość uŜytkową. 
1.4.5. Obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. Budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. Robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.4.9. Remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 
1.4.10. Urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. Terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. Dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 
1.4.13. Dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14. Terenie zamkniętym – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.15. Aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. Wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
1.4.17. Drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.18. Dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.19. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.20. Grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.21. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI – ZAGOSPODAROWANIE TERENU” 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” Jerzy Kuj awski 
ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

5 
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
 
 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 
 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
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 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 
robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoŜa. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowią inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 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 nadzoru. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI – ZAGOSPODAROWANIE TERENU” 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” Jerzy Kuj awski 
ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

8 
 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w 
normach i wytycznych. 
 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
 
 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

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

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

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

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 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, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych, jeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary. 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań. 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
 
 Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99), 
- w przypadku uŜycia wyrobów zagranicznych, nie wprowadzonych na polski rynek i które nie posiadają 

w/w dokumentów, dopuszcza się ich stosowanie pod warunkiem spełniania przez nie kryteriów 
technicznych określonych Normami Europejskimi lub posiadania przez nie certyfikatów i deklaracji 
obowiązujących w UE.  

 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy. 
 
(1) Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika projektu, 
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- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

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

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

je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) KsiąŜka obmiarów. 
 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne. 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera/Kierownika projektu. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy. 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy. 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera/Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
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 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ 
linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
InŜyniera/Kierownika projektu.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji.  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia. 
 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez InŜyniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem 
projektu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
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 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik 
projektu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.  
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
InŜyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 
 Podstawą płatności będą faktury wystawiane Inwestorowi przez Wykonawcę. Szczegółowe zasady 
rozliczenia wykonania robót będą ustalone w Umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 
 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi/Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierŜawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 
- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i -

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555), 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - ROBO TY 
PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE 

  CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
1.  WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych i ziemnych, związanych z inwestycją: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Świedziebni” w zakresie „Zagospodarowania terenu”, zlokalizowanej na dz. nr dz. nr 281/6, 
obręb Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robot ziemnych. 
 
1.3. Zakres robot objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i 
obejmują: 
- wytyczenie miejsc posadowienia obiektów, 
- roboty przygotowawcze, 
- ścinanie drzew i karczowanie zagajników, 
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni,  
- wykonanie wykopów pod obiekty, 
- wykonanie podłoŜy pod rurociągi i uzbrojenie, 
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem, 
- wywóz gruzu, 
- wywóz nadmiaru gruntu, 
- wywóz dłuŜyc, gałęzi i karpiny po karczowaniu 
-  uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.10.  Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciąŜeniem. 
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na 
ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 
hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.12. Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi 
urodzajnej. 
1.4.13. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1m. 
1.4.14.  Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
1.4.15. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m. 
1.4.16. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
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1.4.17. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, połoŜone poza placem budowy. 
1.4.18. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
1.4.19. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

IS = 
ds

d

ρ
ρ

, 

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
badana zgodnie z norma.BN-77/8931-12 (Mg/m3). 
1.4.20. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona 
wg wzoru: 

U = 
10

60

d

d
 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2. Podział gruntów. 
 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje 
tabela nr 1. W wymienionej tabeli określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w 
stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 
 
Tabela nr 1: Podział gruntów i innych materiałów na kategorie. 
 

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościowa 

w stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % 
od pierwotnej 

objętości 

1 
Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 

15,7 
11,8 
9,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 

2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 
świr bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 

 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 

 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem 
lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 
Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 
głazów 

18,6 
 

18,6 
17,7 

 
19,6 

od 20 do 30 
 

od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI – ZAGOSPODAROWANIE TERENU” 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” Jerzy Kuj awski 
ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

17 
 

Tabela nr 1 c.d.: Podział gruntów i innych materiałów na kategorie. 
 

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościowa w 

stanie naturalnym 
kN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % 
od pierwotnej 

objętości 

4 

Nasyp zleŜały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 
drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% 
objętości gruntu 
Glina, glina cięŜka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości 
gruntu 

 
 

19,6 
20,6 

 
20,6 

 
 

od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 

5 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10÷÷÷÷30% objętości 
gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 
blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 

20,6 
 

17,7 
 

17,7 
16,7 
22,6 

 
 

od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tabela nr 2: 
 
Tabela nr 2: Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205. 
 

Grupy gruntów 
Lp. Wyszczególnienie 

właściwości 
Jednostki 

Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 

1 

Rodzaj gruntu  − rumosz 
niegliniasty 

− Ŝwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
− ŜuŜel 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina gliniasta 
− rumosz gliniasty 
− Ŝwir gliniasty 
− pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe: 
− glina piaszczysta zwięzła, glina 

zwięzła, glina pylasta zwięzła 
− ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe: 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piaszczysty 
− glina piaszczysta, glina, glina 

pylasta 
− ił warwowy 

2 
Zawartość cząstek 

≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
< 15 
< 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
> 30 
> 10 

3 
Kapilarność bierna 

Hkb 
 

m 
 

< 1,0 
 

≥ 1,0 
 

> 1,0 

4 
Wskaźnik 

piaskowy WP 
 

 
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 
2.3. Źródła uzyskania materiałów (gruntu). 
 
 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
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2.4. Zasady wykorzystania gruntów. 
 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
 JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej 
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w tabeli nr  3. 
 
Tabela nr 3. Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów. 
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2.5. Materiały do wykonania wykopów. 
 

Materiały do wykonania wykopów nie występują. 
 
2.6.  Podsypki i obsypki . 
 
 Jako podłoŜe pod rurociągi, studzienki rewizyjne i inspekcyjne, separator tłuszczu oraz zbiorniki retencyjne 
naleŜy zastosować: 
- w gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest grunt 

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, 
- w gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy Ŝwiru z 

piaskiem lub piasku o grubości od 10 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi.  
- w gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub 

tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. 
 Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładania pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. 
 Jako obsypkę w/w rurociągów naleŜy stosować grunt j/w lub jeśli istnieje taka moŜliwość stosować grunt 
piaszczysty uprzednio przesiany z gruntu rodzimego, wydobytego z wykopów. 
 
2.7. Grunty do zasypywania wykopów. 
 

Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
 
3.  SPRZĘT. 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
3.2.  Sprzęt do robót przygotowawczych, ziemnych i wykończeniowych. 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót przygotowawczych, ziemnych i wykończeniowych powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM), 
- piła motorowa łańcuchowa 4,2 KM, 
- ładowarka kołowa 1,25 m3, 
- ciągnik kołowy 55 kW (75 KM), 
- przyczepa ciągnikowa 3,5 t, 
- przyczepa dłuŜycowa 4,5 t, 
- koparka gąsienicowa 0,4 m3, 
- zagęszczarka wibracyjna 50 m3/h, 
- ubijak spalinowy 200 kg, 
- samochód samowyładowczy 5 t , 
- samochód samowyładowczy 5-10 t . 
 
4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu i składowania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
4.2.  Transport gruntów. 
 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
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 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr OST-01 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem 
przyłączy sanitarnych naleŜy wykonać roboty przygotowawcze, przedstawione poniŜej: 
1) Ścinanie drzew piłą mechaniczną: 
- ścięcie drzewa, 
- obcięcie wierzchołka i gałęzi, 
- odciągnięcie gałęzi i ułoŜenie w stosy, 
- przetoczenie dłuŜycy i ułoŜenie na podkładach. 
2) Mechaniczne karczowanie pni: 
- odrąbanie grubych korzeni, 
- wydobycie pnia spycharką, 
- odsunięcie pnia i korzeni oraz ułoŜenie w stosy, 
- zasypanie dołu. 
3) Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników i krzaków oraz obcinanie gałęzi: 
- ręczny wyrąb drzew zagajnika, podszycia i krzaków z odrąbaniem gałęzi, 
- odniesienie drągowiny, gałęzi i krzaków z ułoŜeniem w stosy, 
- wykarczowanie pniaków z odniesieniem poza granice roboty i ułoŜenie w stosy, 
- obcinanie gałęzi drzew. 
4) Rozebranie krawęŜników wtopionych i obrzeŜy trawnikowych: 
- odkopanie krawęŜników lub obrzeŜy i wyjęcie z oczyszczeniem, 
- zerwanie podsypki, 
- ułoŜenie materiału w stosy. 
5) Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych: 
- ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, 
- zerwanie podsypki piaskowej, 
- ułoŜenie uzyskanego materiału w stosy. 
6) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej: 
- wyłamanie nawierzchni ręcznie lub mechanicznie, 
- przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiórki wraz z odrzuceniem na pobocze, 
- rozebranie podsypki cementowo-piaskowej z odrzuceniem gruzu na pobocze i ułoŜeniem w stosy. 
7) Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych: 
- ręczne wyłamanie płyt betonowych sześciokątnych z nawierzchni. 
- przesortowanie i ułoŜenie na poboczu uzyskanego z rozbiórki materiału. 
8)  Wywóz gruzu, dłuŜyc, gałęzi, karpiny oraz nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora lub do 

zagospodarowania przez Wykonawcę. 
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5.3.  Rodzaje i zabezpieczenie wykopu. 
 
 Dla potrzeb budowy rurociągów mogą być stosowane wykopy ciągłe - wąsko-przestrzenne, o ścianach 
pionowych odeskowanych lub w obudowach typu „box” lub innych oraz o ścianach skarpowych bez obudowy, 
jednak do określonego poziomu. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zaleŜny od warunków 
lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. 

Wykopy szerokoprzestrzenne mają zastosowanie na terenach niezabudowanych, wymagają bowiem znacznej 
przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku.  

Przy głębokich wykopach i wysokim poziomie wód gruntowych moŜe zachodzić konieczność rezygnacji z 
wykopów szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie skarp w dolnych częściach wykopu. W tym wypadku 
stosuje się wykopy o ścianach pionowych odeskowanych, względnie kombinacja obu rodzajów wykopów. 
Wykopy wąskoprzestrzenne stosuje się na terenach zabudowanych przy ograniczonych warunkach 
lokalizacyjnych np. ulice miasta - osiedla. 
 Przy głębokościach większych niŜ 1 m, niezaleŜnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy 
wąskoprzestrzenne posiadały pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i 
półzwartych dopuszcza się deskowanie aŜurowe - nieszczelne. 
 Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych, spełniają warunek 
nienaruszalności struktury gruntu rodzimego - sztywność gruntu w strefie obsypki ochronnej rury z 
zastrzeŜeniem, Ŝe poniŜej górnego poziomu tej obsypki, powinno być odeskowanie szczelne. 
 MoŜna stosować wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych wykonywanych w zasadzie 
mechanicznie do rzędnej posadowienia kanału, jednakŜe konieczne jest zapewnienie moŜliwości utrzymania 
nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej fury kanalizacyjnej, w szczególności biorąc pod 
uwagę opady atmosferyczne, oraz występowanie wody gruntowej. 

MoŜna równieŜ stosować wykop szerokoprzestrzenny o ścianach skarpowych do poziomu posadowienia 
kanału, a poniŜej wykonać wykop wąskoprzestrzenny o ścianach pionowych odeskowanych szczelnie. PowyŜszy 
kształt wykopu zabezpiecza w pełni struktury gruntu rodzimego, bez względu na jego rodzaj, z uwzględnieniem 
opadów deszczowych.  

JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające odpływ 
wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

- stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych czynników. 
W wypadku występowania wody gruntowej, moŜliwej do usunięcia przy pomocy układu drenaŜowego - 

poziomego, układ drenaŜowy naleŜy lokalizować w szerokości strefy.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. 

W warunkach ruchu ulicznego, juŜ w momencie rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, naleŜy 
przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być 
zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. 

Przy wykopach szerokoprzestrzennych naleŜy zabezpieczyć moŜ1iwości komunikacyjne dla pieszych i 
pojazdów w zaleŜności od warunków lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagają uzgodnienia z 
odnośnymi władzami lokalnymi. 
 
5.4.  Wytyczne wykonania wykopów. 
 

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu naleŜy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuŜ wytyczonej osi, 
przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału, zabezpieczyć świadkami umieszczonymi 
poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. 

Rozkładanie naleŜy rozpoczynać od wykopów tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektów 
specjalnych np. studzienek rewizyjnych (w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy naleŜy rozkładać od 
strony połączenia z istniejącą siecią. 
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Rozkładanie wykopu ciągłego wąskoprzestrzennego odbywa się przez ułoŜenie bali lub wyprasek stalowych po 
obydwu stronach osi kanału w ustalonych uprzednio odległościach, stanowiących wyrobisko wykopu. 

Odspajanie gruntu w wykopie moŜe być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie 
ręczne moŜe być połączone z ręcznym transportem pionowym albo teŜ z zastosowaniem Ŝurawików lub 
urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod odspajania jest uzaleŜniony od rzeczywistych 
warunków lokalnych, na które składają się warunki geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. 

Transport pionowy urobku za pomocą pomostów przerzutowych, powinien być poprzedzony dodatkowym 
zabezpieczeniem rozpór, na których opierają się pomosty, zaś same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem 
się za pomocą klinów i klamer ciesielskich. Odległość przerzutu nie powinna być większa niŜ 2,0 m. śurawie 
budowlane z wysięgnikiem prostym, powinny być ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na 
podkładach z bali dla równomiernego rozłoŜenia na większą powierzchnię gruntu. 

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moŜe być dokonywane za pomocą koparki jednoczerpakowej 
podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej.  

Prowadzenie robot przy uŜyciu koparek stosuje się tam gdzie nie ma konieczności obudowy ścian wykopu, 
a tym samym nie stosuje się rozpór. 

Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek nie naleŜy dopuszczać do przekroczenia głębokości 
określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Okład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,60 m od 
krawędzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwę torfu, naleŜy ją wybrać aŜ do gruntu stałego, a 
przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić piaskiem. 

W wypadku nastąpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop naleŜy wypełnić 
ubitym piaskiem. W wypadku występowania wody gruntowej, wykop poniŜej podłoŜa musi podlegać 
odwodnieniu. 
 
5.5.  Wykonanie podłoŜa pod rurociągi. 

 
Układanie sieci poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego w/w rodzaju wykopu 

dostosowanego do warunków wymaganych dla rur i rodzaju sieci. Układanie sieci sanitarnych wymaga 
uprzedniego przygotowania podłoŜa z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w 
strefie obsypki ochronnej rur. 

PodłoŜe stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej rury. W zaleŜności od rodzaju gruntu na 
poziomie posadowienia mają zastosowanie róŜne rodzaje podłoŜa.  

Dla niniejszej inwestycji mają zastosowanie 2 rodzaje podłoŜa: 
- podłoŜe naturalne o ile stanowią go grunty suche piaszczyste - piaski grube, średnie i drobne o średnicy 

zastępczej ziarna 0,05>d>2,00 mm nie zawierające kamieni; w tych warunkach rury mogą być posadowione 
bezpośrednio na wyrównanym podłoŜu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym łoŜysko nośne rury, 

- dno wykopu stanowią skały, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, gliny, iły; podłoŜe pod rurociągi musi być 
wykonane z zagęszczonego piasku o grubości min 10-20 cm, który powinien odpowiadać wymaganiom 
norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02. 
Powierzchnia podłoŜa tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego, zagęszczonego piasku, powinna 

być zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajów podłoŜa wymagane jest podłuŜne wyprofilowanie dna w 
obrębie kąta 90º i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łoŜysko nośne rury. Ewentualne ubytki w 
wysokości podłoŜa naleŜy wyrównywać wyłącznie piaskiem. 

 
5.6.  Odwodnienie wykopu. 
 

W zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości depresji, mogą występować trzy metody 
odwodnienia: 
- metoda powierzchniowa, 
- metoda drenaŜu poziomego, 
- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

 
Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miarę głębienia wykopu. Metoda ta 

nie wymaga montaŜu skomplikowanych urządzeń i wystarcza ustawienie na powierzchni terenu ręcznych lub 
spalinowych pomp membranowych. 

Metoda druga polega na ułoŜeniu pod strefą sieci drenaŜu poziomego w obsypce Ŝwirowej z 
odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd woda jest 
odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy. Po ułoŜeniu sieci i przeprowadzonych próbach jego 
szczelności, drenaŜ zostaje wyłączony z eksploatacji a studzienki czerpane zdemontowane. 
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Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku duŜego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu studni 
depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 
 
5.7.  Zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
 
 Zasyp rurociągu w wykopie powinno składać się z dwóch warstw: 
- warstwy ochronnej rury - obsypki, 
- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 
 Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 
- etap II - po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 
- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną 

rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
 Ponadto: 
- wykonanie zasypki naleŜy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia rurociągu, 
- obsypkę naleŜy wykonywać do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,30 m nad rurę, 
- obsypkę naleŜy wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając kaŜdą warstwę, 
- dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń 

pod rurą, 
- zagęszczenie kaŜdej warstwy obsypki naleŜy wykonywać tak, by rura miała odpowiednie podparcie po 

bokach, 
- bardzo waŜne jest zagęszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które naleŜy wykonać przy 

uŜyciu pobijaków drewnianych. 
Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego drobno-, średnio- lub gruboziarnistego bez grud i 

kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostroŜności z 
uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu 
przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte. 
 Zaleca się równieŜ: 
- stosowanie sprzętu, który moŜe jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu, 
- stosowanie ubijaków metalowych tylko w odległości co najmniej 10 cm od rury, 
- aby ubijanie mechaniczne na ca/ej szerokości było przeprowadzone sprzętem przy 30-to cm warstwie piasku 

ponad wierzch rury, 
- aby nie zrzucać mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 

Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zaleŜą od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Dla 
przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niŜ 95% zmodyfikowanej wartości modułu 
Proctora, około 90 % w przypadku wykopów powyŜej 4 metrów i 85 % w pozostałych przypadkach. 
 
5.8. Zasypki wykopów przy obiektach kubaturowych. 
 

Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera, co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki: 
- zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót, 
- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci, 
- układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 m – przy stosowaniu 

ubijaków ręcznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi 
tarczami, 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi, 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Is=0,95 wg próby 
normalnej Proctora, 

- nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 
 
6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia. 
 
 Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
6.2.2.  Badania do odbioru wykopu. 
 
6.2.2.1.  Zakres badań i pomiarów. 
 
 NaleŜy  wykonać: 
- pomiar szerokości wykopu ziemnego - pomiar taśmą, łatą o długości 3 m i poziomnicą lub niwelatorem, 
 w odstępach co 20 m 
- pomiar szerokości wykopu jw., 
- pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego jw., 
- pomiar pochylenia skarp jw., 
- pomiar równości powierzchni wykopu jw., 
- pomiar równości skarp jw., 
- pomiar spadku podłuŜnego powierzchni wykopu, 
- pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m oraz punktach wątpliwych. 
 
6.2.2.2.  Szerokość wykopu ziemnego. 
 
 Szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±10 cm. 
 
6.2.2.3.  Rzędne wykopu ziemnego. 
 
 Rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ  ±1cm. 
 
6.2.2.4.  Pochylenie skarp. 
 
 Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia 
wyraŜonego tangensem kąta. 
 
6.2.2.5.  Równość dna wykopu. 
 
 Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
 
6.2.2.6.  Równość skarp. 
 
 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 
 
6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują 
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr OST-01- 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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7.2.  Jednostka obmiarowa. 
 
 Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót ziemnych podano w przedmiarze robót. Główną 
jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1.  Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót. 
 
 Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
8.2.  Dokumentacja odbioru końcowego. 
 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń 
dokonanych zgodnie z wymaganiami punktu 6 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej: 
- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 
- zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, wraz z protokółami 

sprawdzeń, 
- robocze orzeczenia jakościowe, 
- analizę wyników badań wraz z wnioskami, 
- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 
- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych. 

W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki 
wszystkich sprawdzeń kontrolnych.  

Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje poprzeczne 
i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i nachylenia skarp lub 
spadki. 
 
8.3.  Odbiór robót. 
 

Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany 
przed wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do 
wykonania robót ziemnych, nie powinien być uŜyty do wykonania danego rodzaju robót.  
Grunt taki moŜe być uŜyty do wykonania robót, jeŜeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje 
moŜliwość poprawienia jego właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu 
określonym projektem lub niniejszymi warunkami. 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp 
jest niemoŜliwy albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoŜa, przygotowanie terenu, zagęszczenie 
poszczególnych warstw gruntów itp.). Odbioru częściowego naleŜy dokonać przed przystąpieniem do następnej 
fazy (części) robót ziemnych, uniemoŜliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach 
późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna 
być zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru 
częściowego robót (robót zanikających) naleŜy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół 
odbioru. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być 
dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w punkcie 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokółów z 
odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym 
mogą być przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą.  

Z odbioru końcowego robót ziemnych naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 
ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do 
dziennika budowy. 
 
8.4.  Ocena wyników odbioru. 
 

JeŜeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszymi 
warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych 
warunków. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszych 
warunków. 
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Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być 
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego 
sporządzić naleŜy nowy protokół odbioru końcowego robót. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.  Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności. 
  
 Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 

 
Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w punkcie 7 naleŜy przyjmować na 

podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych robót. Cena wykonania obejmuje dla robót przygotowawczych, 
ziemnych i wykończeniowych: 
- roboty porządkowe i prace pomiarowe 
-  zdjęcie nawierzchni utwardzonych i podbudowy,  
- wykonanie wykopów ręcznie lub mechanicznie, 
- umocnienie wykopów, 
- wykonanie sączków, 
- odwodnienie wykopu, 
- ułoŜenie podsypki z jej zagęszczeniem, 
- zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem, 
- badania geologiczne podłoŜy. 
- złoŜenie gruzu na odkładzie, wraz z zabezpieczeniem hałdy i jej wywóz, 
- złoŜenie nadmiaru ziemi na odkładzie, wraz z zabezpieczeniem hałdy i jej wywóz, 
- złoŜenie dłuŜyc, gałęzi i karpiny w zabezpieczonym miejscu i wywóz, 
-  porządkowanie terenu po zakończeniu prac. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1.  Normy. 
 
- PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
- PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
- PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
 
10.2.  Inne dokumenty. 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2 - KOR YTO POD 
CIĄGI KOMUNIKACYJNE 
CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie ścieŜek ruchu pieszego 

 
1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru koryt pod ciągi komunikacyjne (wraz z chodnikami), związanych z inwestycją: „Przebudowa i 
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni” w zakresie „Zagospodarowania terenu”, zlokalizowanej na dz. 
nr dz. nr 281/6, obręb Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w punkcie 1.1. 
  
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta z jego profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa pod ciągi komunikacyjne (wraz z chodnikami) z 
wywiezieniem nadmiaru gruntu. 
  
1.4.  Określenia podstawowe. 
  
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 
2.  MATERIAŁY. 
  
 Nie występują. 
 
3.  SPRZĘT. 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót. 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle 
do kierunku pracy maszyny, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI – ZAGOSPODAROWANIE TERENU” 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” Jerzy Kuj awski 
ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

28 
 

4.2.  Wywóz nadmiaru gruntu. 
 
  Wywóz nadmiaru gruntu - na odległość i w miejsce ustalone przez Wykonawcę z Inwestorem lub we 
własnym zakresie wykonane przez Wykonawcę. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 
  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót. 
 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą 
InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3.  Wykonanie koryta.    
  
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
InŜyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4.  Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa. 
 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie 
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o 
co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
 JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa naleŜy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia przyjętego zgodnie z BN-77/8931-12. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do +10%. 
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5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa. 
  
 PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach 
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub 
w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.2.  Badania w czasie robót. 
 
6.2.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
  
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoŜa podaje poniŜsza tabela 1. 
 
Tabela 1 - Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoŜa. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie *) 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoŜa 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niŜ raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych 

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa). 
 
 Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 
cm i -5 cm. 
 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa). 
  
 Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04. 
 Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
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6.2.4. Spadki poprzeczne. 
 
 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ±0,5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe. 
 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie. 
 
 Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ±3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub więcej niŜ ±5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa). 
 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 
nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoŜa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa). 
  
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w pkt  
6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
  
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
- profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1.  Normy: 
 
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-/B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 

przez obciąŜenie płytą. 
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3 - PODB UDOWY Z 
KRUSZYW - WYMAGANIA OGÓLNE  
CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie ścieŜek ruchu pieszego 

 
1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot ST. 
  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania podbudowy z kruszyw ciągów komunikacyjnych 
(wraz z chodnikami), związanych z inwestycją: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni” 
w zakresie „Zagospodarowania terenu”, zlokalizowanej na dz. nr dz. nr 281/6, obręb Świedziebnia, gmina 
Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST. 
  

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102. 
 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2.  Rodzaje materiałów. 
  
2.2.1. Ciągi komunikacyjne (parkingi, place, ciągi pieszo-jezdne) (KR2). 
 
 Nawierzchnię ciągów komunikacyjnych naleŜy wykonać w korycie wykonanym w gruncie rodzimym z 
następujących warstw: 
- warstwa odsączająca z piasku 0-2 mm o grubości 10 cm, 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm o grubości 30 cm, 
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości 5 cm, 
- podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, 
- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubości 8 cm. 
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2.2.2. Chodniki (KR1). 
 
 Nawierzchnię chodników naleŜy wykonać w korycie wykonanym w gruncie rodzimym z następujących 
warstw: 
- warstwa odsączająca z piasku 0-2 mm o grubości 10 cm, 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm o grubości 15 cm, 
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubości 5 cm, 
- podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, 
- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubości 6 cm. 
  
2.3.  Wymagania dla materiałów. 
 
2.3.1.  Uziarnienie kruszywa. 
 
 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leŜeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 
Rysunek 1 - Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej. 
 

 
1-2  - kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową. 
1-3  - kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 
  
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
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2.3.2.  Właściwości kruszywa. 
  

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 
  
Tabela 1 - właściwości kruszywa. 
 

Wymagania 

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane śuŜel 

Podbudowa 

 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
właściwości 

zasadnicza pomocnicza zasadnicza pomocnicza zasadnicza pomocnicza 

Badania 
według 

1 
Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 
mm, % (m/m) 

2÷10 2÷12 2÷10 2÷12 2÷10 2÷12 PN-B-06714-15 

2 
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niŜ 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niŜ 

35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 

4 
Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej niŜ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą I lub II 
wg PN-B-04481, % 

30÷70 30÷70 30÷70 30÷70 - - BN-64/8931-01 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niŜ 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej niŜ 

 
 

35 
 

30 

 
 

45 
 

40 

 
 

35 
 

30 

 
 

50 
 

35 

 
 

40 
 

30 

 
 

50 
 

35 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niŜ 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamraŜa- 
nia, %(m/m), nie więcej niŜ 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714-19 

9 
Rozpad krzemianowy i Ŝela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niŜ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 

10 
Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niŜ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714-28 

11 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

PN-S-06102 

  
2.3.3.  Materiał na warstwę odsączającą. 
  

Na warstwę odsączającą stosuje się Ŝwir i mieszankę wg PN-B-11111, piasek wg PN-B-11113. 
 
2.3.4.  Materiały do ulepszania właściwości kruszyw. 
  

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się cement portlandzki wg PN-B-19701, wapno wg PN-B-30020, 
popioły lotne wg PN-S-96035, ŜuŜel granulowany wg PN-B-23006. 
 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez InŜyniera. 
 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-S-06102. 
 
2.3.5.  Woda. 
  

NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250. 
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3.  SPRZĘT. 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót. 
  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę; mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. 

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
4.2.  Transport materiałów. 
 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 
  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoŜa. 
  

PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST nr 1 - Roboty przygotowawcze, 
ziemne i pomiarowe i SST nr 2 - Koryto pod ciągi komunikacyjne. 
 Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nie przenikania naleŜy sprawdzić wzorem:  
 

5
85

15 ≤
d

D
 (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, 
w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach. 
 JeŜeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę odcinającą lub odpowiednio 
dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, 
wyznacza się z warunku: 

2,1
90

50 ≤
O

d
 (2) 
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w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 
5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4.  Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki. 
  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.  

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy 
powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie 
budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza 
od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę naleŜy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tabeli 1, l.p..11. 
 
5.5.  Odcinek próbny. 
 
 JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy, 
określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 
po zagęszczeniu, 
określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
InŜyniera.  
 
5.6.  Utrzymanie podbudowy. 
  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie.  JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.  
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST. 
 
6.3.  Badania w czasie robót. 
 
6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
  

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tabeli 2. 
  
Tabela 2 - Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
 

Częstotliwość badań 

L.p. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przypadająca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   

2 Wilgotność mieszanki 2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 
Badanie właściwości 
kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.3.2 

dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie kruszywa 

  
6.3.2.  Uziarnienie mieszanki. 
  

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleŜy pobierać w 
sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco 
przekazywane InŜynierowi. 
 
6.3.3.  Wilgotność mieszanki. 
  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% i -20%. 
 Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17. 
 
6.3.4.  Zagęszczenie podbudowy. 
  

Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12.  
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niŜ raz na 5000 
m2, lub według zaleceń InŜyniera. 
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Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy: 

2,2
1

2 ≤
E

E
 . 

6.3.5.  Właściwości kruszywa. 
 
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności InŜyniera. 
 
6.4.  Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.  
 
6.4.1.  Częstotliwość oraz zakres pomiarów. 
   

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tabeli 3. 
  
Tabela 3 - Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na kaŜdym 
pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

podczas budowy - w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niŜ raz na 400 m2 

przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
2000 m2 

8 
Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie spręŜyste 

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

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
  
6.4.2.  Szerokość podbudowy.  
  

Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyŜej 
leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 
6.4.3.  Równość podbudowy.  
  

Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04. Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
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6.4.4.  Spadki poprzeczne podbudowy.  
  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z 
tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5.  Rzędne wysokościowe podbudowy.  
  

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6.  Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa. 
 
 Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 
6.4.7.  Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa. 
  

Grubość podbudowy nie moŜe się  róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
-  dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
-  dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
6.4.8.  Nośność podbudowy. 
 

Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02  powinien być zgodny z podanym w tabeli 4. 
Ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tabeli 4. 

 
Tabela 4 - Cechy podbudowy. 
 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik zagęszczenia IS 
nie mniejszy niŜ 

Maksymalne ugięcie 
spręŜyste pod kołem 

[mm] 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm 

[MPa] 

Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku wnoś nie 
mniejszym niŜ 

[%] 
- 40 kN 50 kN 

od pierwszego 
obciąŜenia E1 

od drugiego 
obciąŜenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

  
6.5.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.  
 
6.5.1.  Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy. 
  
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
 
6.5.2.  Niewłaściwa grubość podbudowy. 
  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 
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Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3.  Niewłaściwa nośność podbudowy. 
  
 JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa. 
  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
  
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
  

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
podano w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla poszczególnych warstw podbudowy 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy: 
 
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
- PN-B-06714-15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
- PN-B-06714-16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
- PN-B-06714-18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
- PN-B-06714-19 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
- PN-B-06714-26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
- PN-B-06714-28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
- PN-B-06714-37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
- PN-B-06714-39 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego. 
- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 
- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
- PN-B-23006 - Kruszywo do betonu lekkiego. 
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- PN-B-30020 - Wapno. 
- PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
- PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
- PN-S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
- PN-S-96035 - Popioły lotne. 
- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
- BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
- BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 

przez obciąŜenie płytą. 
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- BN-70/8931-06 - Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne dokumenty. 
      

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, I.B.D. i M. - Warszawa 1997. 
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V.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3-1 - WA RSTWY 
  ODSĄCZAJĄCE   

CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie ścieŜek ruchu pieszego 

 
1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania warstw odsączających pod ciągi komunikacyjne (wraz z 
chodnikami), związanych z inwestycją: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni” w 
zakresie „Zagospodarowania terenu”, zlokalizowanej na dz. nr dz. nr 281/6, obręb Świedziebnia, gmina 
Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
  

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
jak w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
warstw odsączających, stanowiących część podbudowy pomocniczej pod ciągi komunikacyjne (wraz z 
chodnikami). 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy i nawierzchnie  z kruszyw - wymagania ogólne. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy i nawierzchnie  z 
kruszyw - wymagania ogólne. 
 
2.2.  Rodzaje materiałów. 
 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających jest piasek spełniający wymagania 
normy PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
 
2.3.  Wymagania dla kruszywa. 
 
 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zaleŜnością: 

5
85

15 ≤
d

D
 

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
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b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 

5
10

60 ≥=
d

d
U  

 
gdzie: 
U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
 Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
 świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II. 
 Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 . 
 
2.4.  Składowanie materiałów. 
 
 JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3.  SPRZĘT. 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy i nawierzchnie z kruszyw - 
wymagania ogólne. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót. 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-      równiarek, 
-      walców statycznych, 
-      płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - 
wymagania ogólne. 
 
4.2.  Transport kruszywa. 
  

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 
  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy i nawierzchnie z kruszyw - 
wymagania ogólne. 
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5.2.  Przygotowanie podłoŜa. 
  

PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST nr 1 - Roboty ziemne i pomiarowe oraz  w 
SST  nr 8 - Koryto pod ciągi komunikacyjne. 
 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający wykonanie ich zgodnie 
z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 
5.3.  Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa. 
  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 
grubości powyŜej 20 cm, to wbudowanie kruszywa naleŜy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania 
kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez InŜyniera warstwy poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo 
na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemoŜliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć 
na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według 
BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, 
kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza 
od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
  
5.4.  Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej. 
  

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyŜej leŜącej 
warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy i nawierzchnie z kruszyw - 
wymagania ogólne. 
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6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w pkt 2.3. 
 JeŜeli do wykonania warstwy odsączającej zastosowane zostaną geowłókniny, powinny one posiadać 
aprobatę techniczną. 
 
6.3.  Badania w czasie robót. 
 
6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy 

podczas budowy - w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niŜ raz na 400 m2 

przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność kruszywa 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niŜ raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
6.3.2.  Szerokość warstwy. 
 
 Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
 
6.3.3.  Równość warstwy. 
 
 Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [7]. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.3.4.  Spadki poprzeczne. 
 
 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
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6.3.5.  Rzędne wysokościowe. 
 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
6.3.6.  Ukształtowanie osi w planie. 
 
 Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.3.7.  Grubość warstwy. 
 
 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
 JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleŜy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.3.8.  Zagęszczenie warstwy. 
  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od 1. 
 JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
  
7.  OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy i nawierzchnie z kruszyw - 
wymagania ogólne. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa. 
 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy i nawierzchnie z kruszyw - 
wymagania ogólne. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy i 
nawierzchnie z kruszyw - wymagania ogólne. 
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9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
- wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie warstwy. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy. 
 
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . świr i mieszanka 
- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 

przez obciąŜenie płytą. 
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2.  Inne dokumenty. 
 

Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłoŜu z zastosowaniem geotekstyliów, 
I.B.D. i M., Warszawa 1986. 
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VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3-2 - PO DBUDOWY Z 
KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie ścieŜek ruchu pieszego 

 
1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie ciągów komunikacyjnych (wraz z chodnikami), związanych z inwestycją: „Przebudowa i 
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni” w zakresie „Zagospodarowania terenu”, zlokalizowanej na dz. 
nr dz. nr 281/6, obręb Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dla ciągów komunikacyjnych 
(wraz z chodnikami). 

 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
ogólne. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
ogólne. 

 
2.2.  Rodzaje materiałów. 
 

Materiałem do wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn Ŝwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Zestawienie warstw podbudowy i nawierzchni drogi dojazdowej oraz chodnika i placu komunikacyjnego 

podano w  SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogólne. 
 
3.  SPRZĘT. 
 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
ogólne. 
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4.  TRANSPORT. 
 

Wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
ogólne.. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
ogólne. 
 
5.1.  Przygotowanie podłoŜa. 
 

Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej SST nr 3 - Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne. 
 
5.2.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
 

Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogólne. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP 
od 20 do 30% lub powyŜej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określone są w PN-S-
06102. 
 
5.3.  Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa. 
 

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogólne. 
 
5.4.  Odcinek próbny. 
 

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami 
określonymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogólne. 
 
5.5.  Utrzymanie podbudowy. 
 

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogólne. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
ogólne. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogólne. 
 
6.3.  Badania w czasie robót. 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogólne. 
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6.4.  Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej nr 3 - Podbudowy z 
kruszyw - wymagania ogólne. 
 
6.5.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST nr 3 - Podbudowy z 
kruszyw - wymagania ogólne. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
ogólne. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa. 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania 
ogólne. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw 
- wymagania ogólne. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
-  sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
-  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
-  dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
-  rozłoŜenie mieszanki, 
-  zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
-  utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy i przepisy związane podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SST nr 9 - Podbudowa z kruszyw - wymagania ogólne. 
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VII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4 - KRA WĘśNIKI 
BETONOWE 

   CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
 
1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania krawęŜników ciągów komunikacyjnych, związanych z 
inwestycją: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni” w zakresie „Zagospodarowania 
terenu”, zlokalizowanej na dz. nr dz. nr 281/6, obręb Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji w/w zadania. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawęŜników betonowych na ławie betonowej. 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2.  Stosowane materiały. 
 
 Materiałami stosowanymi są: 
- krawęŜniki betonowe, 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki. 
 
2.3.  Betonowe krawęŜniki - klasyfikacja.  
 
 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 
 
2.3.1.  Typy krawęŜników. 
 
 W zaleŜności od przeznaczenia rozróŜnia się następujące typy krawęŜników betonowych: 
- U - uliczne, 
- D - drogowe. 
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2.3.2.  Rodzaje krawęŜników. 
 
 W zaleŜności od kształtu przekroju poprzecznego rozróŜnia się następujące rodzaje krawęŜników 
betonowych 
- prostokątne ścięte - rodzaj „a”, 
- prostokątne - rodzaj „b”. 
 
2.3.3.  Rodzaje krawęŜników. 
 
 W zaleŜności od technologii i produkcji krawęŜników betonowych, rozróŜnia się odmiany: 
1 - krawęŜnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawęŜnik betonowy dwuwarstwowy. 
 
2.3.4.  Gatunki krawęŜników. 
 
 W zaleŜności od dopuszczalnych wad i uszkodzeń krawęŜniki betonowe dzieli się na: 
- gatunek 1 - G1, 
- gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia krawęŜnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o 
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04. 
 
2.4.  Wymagania techniczne dla krawęŜników betonowych: 
 
2.4.1.  Kształt i wymiary. 
 
 Wymiary krawęŜników betonowych wymiary podano w tablicy 1. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2. 
 
Tablica nr1: Wymiary krawęŜników betonowych. 
 

Wymiary kraw ęŜników [cm] Typ 
krawęŜnika 

Rodzaj 
obrzeŜa 1 b h c d r 

U a 100 
20 
15 

30 
min 3 
max 7 

min 12 
max 15 

1,0 

D b 100 
15 
12 
10 

20 
25 
25 

- - 1,0 

 
Tablica nr 2: Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych. 
 

Dopuszczalna odchyłka [mm] 
Rodzaj wymiaru 

Gatunek 1 Gatunek 2 

l ±8 ±12 

b, h ±3 ±3 

 
2.4.2.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
 
 Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
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Tablica nr 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników. 
 

Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wkl ęsłość lub wypukłość powierzchni i krawęŜników 
[mm] 

2 3 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

Niedopuszczalne 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie 
 
liczba max 
 
długość max [mm] 
 
głębokość max [mm] 

 
 
 
2 
 

20 
 
6 

 
 
 
2 
 

40 
 

10 

 
2.5.  Beton i jego składniki. 
 
 Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton spełniający wymagania normy PN-B-06250, klasy C20/25 
(B-25) i C25/30 (B-30). 
 W przypadku wykonywania krawęŜników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawęŜników powinna 
być wykonana z betonu klasy C25/30 (B-30). 
Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się: 
- nasiąkliwością poniŜej 4%, 
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2:4 mm, 
- mozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z norma PN-B-06250. 
 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ „32,5” wg PN-B-
19701. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i 
marek. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
2.6.   Materiały na podsypkę i do zapraw. 
 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 . 
 
2.7.   Materiały na ławę fundamentową. 
 
 Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować beton klasy C12/15 (B15), którego składniki powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 
 
2.8.   Masa zalewowa. 
 
 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 
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3.  SPRZĘT. 
 
3.1.  Ogó1ne wymagania dotyczące sprzętu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
3.2.  Sprzęt do ustawiania krawęŜników. 
 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogó1ne wymagania dotyczące transportu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
4.2.  Transport krawęŜników betonowych. 
 
 KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
 KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. 
 KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4.3.  Transport pozostałych materiałów. 
 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z normą: BN-88/6731-08. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
5.  SKŁADOWANIE. 
 
5.1.  Ogó1ne zasady dotyczące składowania materiałów. 
 

Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5.2.  Składowanie krawęŜników. 
 

KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: 
- grubość: 2,5 cm, 
- szerokość 5 cm, 
- długość min 5 cm i większa niŜ szerokość krawęŜnika 
 
6.  WYKONANIE ROBOT. 
 
6.1.  Ogó1ne zasady wykonania robót. 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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6.2.  Wykonanie koryta. 
 
 Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z normą: PN-B-06050 .Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ewentualnie konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
 
6.3.  Wykonanie ław. 
 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 - beton C12/15 (B15). Ławy betonowe z oporem 
wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy 
czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
6.4.  Zasady ustawiania krawęŜników. 
 
 Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) moŜe być zmniejszone do 6 cm lub 
zwiększone do 16 cm . 
 Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana 
piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
 Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm . Spoiny naleŜy wypełnić Ŝwirem, piaskiem 
lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
 Zalewanie spoin krawęŜników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników 
ustawionych na ławie betonowej. 
 Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 
i o spoinach zalanych zaprawa naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną 
ławy. 
 
7.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
 
7.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
7.2.  Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami normy: PN-B-10021. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów element6w naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w punkcie 2. 
 
7.3.  Badania w czasie robót. 
 
 NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości 
wykopu wynosi ±2 cm . Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z punktem 6.2. 
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 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
- zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową, 
- profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą, 
- dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m ławy, 
- wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy; tolerancje 

wymiarów wynoszą: dla wysokości ±10% wysokości projektowanej, dla szerokości ±10% szerokości 
projektowanej, 

- równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100 m ławy, 
trzymetrowej łaty - prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 

 1 cm , 
- zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m, 
- dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ± 2 cm na kaŜde 100 m 

wykonanej ławy, 
 Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 
- dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ±1 cm na kaŜde 

100 m ustawionego krawęŜnika, 
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, które wynosi 

±1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
- równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 100 m 

krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górna powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną 
łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 

- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. - spoiny musza być wypełnione całkowicie na pełna 
głębokość. 

 
8.  OBMIAR ROBÓT. 
 
8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
8.2.  Jednostka obmiarową. 
 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego krawęŜnika. 
 
9.  ODBIOR ROBÓT. 
 
9.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 7 dały wyniki pozytywne. 
 
9.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonana ława betonowa, 
- wykonana podsypka. 
 
10.  PODSTAWA PLATNOŚCI. 
 
10.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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10.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
  
 Cena wykonania 1 m betonowego krawęŜnika obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- rozścielenie i ubicie podsypki, 
- wykonanie ławy betonowej, 
- ustawienie krawęŜników na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, 
- wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą, 
- ew. zalanie spoin masą zalewową, 
- zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
11.   PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 
11.1.  Polskie Normy: 
 
- PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. 
- PN-B-06250 - Beton zwykły. 
- PN-B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
- PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
- PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Ŝwir i mieszanka. 
- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
- PN-B32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
- BN-74/6771-04 - Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
- BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
- BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe. 
- BN-64/8845-02 - KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
 
11.2. Inne dokumenty. 
  
- Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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VIII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 5 - OBR ZEśA 
BETONOWE 
CPV - 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieŜek pieszych 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania obrzeŜy betonowych chodników, związanych z inwestycją: 
„Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni” w zakresie „Zagospodarowania terenu”, 
zlokalizowanej na dz. nr dz. nr 281/6, obręb Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji w/w zadania. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 
 Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje: 
- wykonanie ław betonowych C12/15 (B-15). 
- ustawienie obrzeŜy betonowych. 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji lub dwa sąsiednie tereny o róŜnym 
przeznaczeniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2.  Stosowane materiały. 
 

Materiałami stosowanymi są: 
- obrzeŜa odpowiadające wymaganiom norm BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
- piasek do wykonania podsypki pod ławy spełniający wymagania normy PN-B-11113, 
- cement spełniający wymagania normy PN-B-19701, 
- piasek do zapraw spełniający wymagania normy PN-B-06711, 
- beton C12/15 (B-15) wykonania ławy pod krawęŜniki i obrzeŜa spełniający wymagania normy PN-B-06250. 
 
2.3.  Betonowe obrzeŜa chodnikowe - klasyfikacja. 
 
 W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy: 
- obrzeŜe niskie - On, 
- obrzeŜe wysokie - Ow. 
 W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeŜa dzieli 
się na: 
- gatunek 1 - G1, 
- gatunek 2 - G2. 
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2.4.  Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne. 
 
2.4.1.  Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych. 
 
Tabela nr 1: Wymiary obrzeŜy. 
 

Wymiary obrzeŜy [cm] 
Rodzaj obrzeŜa 

1 b h r 

75 6 20 3 
On 

100 6 20 3 

75 8 30 3 

90 8 24 3 Ow 

100 8 30 3 

 
2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy. 
 
Tabela nr 2: Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy. 
 

Dopuszczalna odchyłka [mm] 
Rodzaj wymiaru 

Gatunek 1 Gatunek 2 

l ±8 ±12 

b, h ±3 ±3 

 
2.4.3.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy. 
 

Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych poniŜej: 
 
Tabela nr 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy. 
 

Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wkl ęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi [mm] 2 3 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

Niedopuszczalne 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie 
 
liczba max 
 
długość max [mm] 
 
głębokość max [mm] 

 
 
 
2 
 

10 
 
6 

 
 
 
2 
 

40 
 

10 

 
2.4.5.  Beton. 
 
 Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton spełniający wymagania normy PN-B-06250, klasy C20/25 
(B-25) i C25/30 (B-30). 
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3.  SPRZĘT. 
 
3.1.  Ogó1ne wymagania dotyczące sprzętu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
3.2.  Sprzęt do ustawiania obrzeŜy 
 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogó1ne wymagania dotyczące transportu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
4.2.  Transport obrzeŜy betonowych. 
 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości min 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
4.3.  Transport pozostałych materiałów. 
 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z normą: BN-88/6731-08. Kruszywa 
moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
5.  SKŁADOWANIE. 
 
5.1.  Ogó1ne zasady dotyczące składowania materiałów. 
 

Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5.2.  Składowanie obrzeŜy. 
 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: 
- grubość: 2,5 cm, 
- szerokość 5 cm, 
- długość min 5 cm i większa niŜ szerokość obrzeŜa. 
 
6.  WYKONANIE ROBOT. 
 
6.1.  Ogó1ne zasady wykonania robót. 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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6.2.  Wykonanie koryta. 
 
 Koryto pod podsypkę i ławę naleŜy wykonywać zgodnie z normą: PN-B-06050 .Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ewentualnie konstrukcji 
szalunku. 
 
6.3.  Podsypka i ława. 
 
 PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze Ŝwiru lub 
piasku, o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta Ŝwirem lub 
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. Ławę betonową wykonuje się z betonu B-10 wg wymiarów 
zawartych w przekroju konstrukcyjnym. 
 
6.4.  Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych. 
 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy  wypełniać je piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 
 
7.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
 
7.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
7.2.  Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami normy: PN-B-10021. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów element6w naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w punkcie 2. 
 
7.3.  Badania w czasie robót. 
 
 W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
• koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami punkt 6.2., 
• podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego, ławy z betonu - zgodnie z wymaganiami punkt 6.3., 
• ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami punkt 6.4., przy dopuszczalnych 
 odchyleniach: 
- linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić + 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić +1 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość. 
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8.  OBMIAR ROBÓT. 
 
8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
8.2.  Jednostka obmiarową. 
 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
 
9.  ODBIOR ROBÓT. 
 
9.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 7 dały wyniki pozytywne. 
 
9.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane koryto, 
- wykonana podsypka, 
- wykonana ława betonowa. 
 
10.  PODSTAWA PLATNOŚCI. 
 
10.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
10.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
  
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie koryta, 
- wykonanie ławy betonowej, 
- rozścielenie i ubicie podsypki, 
- ustawienie obrzeŜa, 
- wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
11.   PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
11.1.  Polskie Normy: 
 
- PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. 
- PN-B-06250 - Beton zwykły. 
- PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
- PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
- PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 
- PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
- BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
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torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
- BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
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IX. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 6 - 
NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ  
CPV - 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
CPV - 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieŜek pieszych 

 
1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania ciągów komunikacyjnych (wraz z chodnikami) z betonowej 
kostki brukowej, związanych z inwestycją: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni” w 
zakresie „Zagospodarowania terenu”, zlokalizowanej na dz. nr dz. nr 281/6, obręb Świedziebnia, gmina 
Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
  

Specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
jakie określono w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
  
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umoŜliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
1.4.2. KrawęŜnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący 
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niŜ 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniŜej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych  do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu umoŜliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 
 
2.  MATERIAŁY.  
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2.  Betonowa kostka brukowa.   
 
2.2.1.  Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania: 
  
- odmiana - kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) 

zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
- barwa - kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
- wzór (kształt) kostki - zgodny z kształtami określonymi przez producenta,   
- wymiary - zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
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a) długość - od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość - od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niŜ 100 mm, 
c) grubość - 60 mm lub 80 mm,   
  PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umoŜliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 
 Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi 
krawędziami górnymi. 
 
2.2.2.  Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym. 
   

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 
chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tabela1 - Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu. 
  
Lp. Cecha 

1 Kształt i wymiary 

Załącznik 
normy Wymaganie 

1.1 

Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości 
< 100 mm 
≥ 100 mm 

C 

Długość 
  
  
± 2 
± 3 

Szerokość 
  
  
± 2 
± 3 

Grubość 
  
  
± 3 
± 4 

RóŜnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być ≤ 
3 mm 

1.2 

Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 

C 

Maksymalna (w mm) 
wypukłość                      wklęsłość 
  
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 
Odporność na zamraŜanie/rozmraŜanie z udziałem 
soli odladzających (wg klasy 3, zał. D) 

D 
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym kaŜdy 
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu F 
Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. KaŜdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 
MPa i nie powinien wykazywać obciąŜenia niszczącego mniejszego niŜ 250 N/mm 
długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na wytrzymałość) F 
Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie 
alternatywne 

2.4 
Odporność na ścieranie (wg klasy 3  
oznaczenia H normy) 

G i H 

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2  

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I 

a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub polerowana – 
zadawalająca odporność, 
b) jeśli wyj ątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – naleŜy zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg 
zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

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

3.2 
 
 
 
 

3.3 
 
 

Tekstura 
  
  
  
  
Zabarwienie (barwiona moŜe być warstwa 
ścieralna lub cały element) 
  

J 

a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent powinien opisać rodzaj 
tekstury, 
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną przez odbiorcę, 
c) ewentualne róŜnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uwaŜane za istotne 

  
 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, 
światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową nie moŜe odbarwiać kostek).  

Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Ŝelaza, tlenek 
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie naleŜy stosować do barwienia: sadz i barwników 
organicznych). 
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3.  SPRZĘT.  
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania nawierzchni.  
  

Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek),   

Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować betoniarki. 

  
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
4.2.  Transport materiałów do wykonania nawierzchni. 
  

Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
   
5.  SKŁADAOWANIE MATERIAŁÓW  . 
 
5.1.  Ogólne zasady dotyczące składowania materiałów. 
  

Ogólne zasady dotyczące składowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5.2.  Składowanie kostek. 
   

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
6.  WYKONANIE  ROBÓT  . 
 
6.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 
  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.2.  PodłoŜe i koryto. 
  

Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami   
 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
 
6.3.  Konstrukcja nawierzchni. 
 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
- wykonanie podbudowy, 
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- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawęŜników, obrzeŜy i ew. ścieków), 
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
- ułoŜenie kostek z ubiciem, 
- zasypka spoin piaskiem, 
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
  
6.4.  Podbudowa pod nawierzchnię z kostki brukowej. 
  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową i określono ją wg SST nr 3, SST nr 3-1 i SST nr 3-2. 
 
6.5.  Obramowanie nawierzchni. 
   

KrawęŜniki i obrzeŜa zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki.  
Przed ich ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 

nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawęŜników lub obrzeŜy. 
 
6.6.  Podsypka cementowo-piaskowa. 
   

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 
powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
  Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7=10 MPa, R28=14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka 
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zwałowaniu nawierzchni naleŜy 
ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy 
moŜe wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 
 
6.7.  Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 
  
6.7.1.  UłoŜenie nawierzchni z kostek. 
  

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne 
są róŜne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz róŜnych wymiarów i 
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułoŜenia z wymaganą dokładnością. Kostka 
do układania mechanicznego nie moŜe mieć duŜych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. ułoŜona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołoŜenia połówek i dziewiątek, 
przy czym kaŜda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawęŜników. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
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Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyŜej korytek ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 
ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na 
podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
6.7.2.  Ubicie nawierzchni z kostek. 
  

Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. 
 Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe. 
 
6.7.3.  Spoiny. 
  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuŜszymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy 
spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni. 
 Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić  piaskiem.   
  
6.8.  Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. 
 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem moŜna oddać do uŜytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, 
po jej wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w 
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niŜszej 
niŜ 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię naleŜy oczyścić z piasku i moŜna oddać do uŜytku. 
 
6.9. Wykonanie nawierzchni betonowej stanowiska składowania piasku. 
 

Nawierzchnię betonową stanowiska składowania piasku naleŜy wykonać wg poniŜszego schematu: 
- przygotowanie drewna i płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli, 
- sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu, 
- cięcie prętów, 
- gięcie prętów, 
- transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montaŜu, 
- montaŜ zbrojenia, 
- ułoŜenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych, 
- usunięcie deskowań, 
- pielęgnowanie betonu. 
 
7.  KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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7.2.  Badania wykonanych robót. 
  

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tabeli 2. 
 
Tabela 2 - Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawęŜników, obrzeŜy, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości 
desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, 
spoin i szczelin 

2 Badanie połoŜenia osi nawierzchni w planie 
Geodezyjne sprawdzenie połoŜenia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 4b) 

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

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg metod 
i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 4c do 4g) 

4 

Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy krawęŜnikami, 
obrzeŜami, ściekami oraz wypełnienie spoin i 
szczelin 

Wg punktu 5.5 i 5.7.5 

  
7.3.  Badania w czasie robót. 
  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tabela 3. 
 
Tabela 3 - Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót. 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoŜa i koryta Wg RZ-02 

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w punkcie 5.4 

3 
Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym 
lub metodą niwelacji) 

BieŜąca kontrola w 10 punktach dziennej 
działki roboczej: grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z 
dokumentacją projektową i specyfikacją 

Wg punktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości ±1 cm 

Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki  

a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na kaŜdej działce roboczej - 

b) połoŜenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi projektowanej 
do 2 cm 

c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 
wszystkich punktach charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

d) równość w profilu podłuŜnym (wg BN-
68/8931-04 łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

e) równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. 
Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Jw. 
Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. 
Odchyłki od szerokości 
projektowanej do  ±5 cm 

h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i 
szczelin (oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg punktu 5.7.5 

4 

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 
ułoŜenia 

Kontrola bieŜąca 
Wg dokumentacji projektowej lub 
decyzji InŜyniera 
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8.  OBMIAR  ROBÓT.  
 
8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
8.2.  Jednostka obmiarowa. 
  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
   
9.  ODBIÓR ROBÓT. 
 
9.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 7 dały wyniki pozytywne. 
 
9.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu. 
  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-     przygotowanie podłoŜa i wykonanie  koryta, 
-     ewentualnie wykonanie podbudowy, 
-     ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawęŜniki, obrzeŜa, ścieki, 
-     wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
-     ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
  
10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
11.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
11.1.   Normy. 
 
- PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego uŜytku. 
- PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
- PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- PN-88 B/32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
- BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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X. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 7 - PAS śWIROWY Z 
OBSADZENIEM KRZEWAMI 
CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 
1.1. Przedmiot SST. 
  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania Ŝwirowych pasów okalających obsadzonych krzewami, 
związanych z inwestycją: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni” w zakresie 
„Zagospodarowania terenu”, zlokalizowanej na dz. nr dz. nr 281/6, obręb Świedziebnia, gmina Świedziebnia, 
powiat brodnicki. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót objętych niniejszym kontraktem. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 
 Zakres robót objętych SST dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z: 
- wykonaniem nawierzchni Ŝwirowej pasów okalających projektowany budynek oddziału przedszkolnego, 
- obsadzeniem ww. pasów Ŝwirowych krzewami iglastymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2.  Nawierzchnia pasów okalających. 
 

W miejscach usytuowania pasów okalających naleŜy ułoŜyć geowłókninę saparacyjno-filtracyjną o 
wytrzymałości 7,5 kN/m wg PN-EN ISO 10318 i PN-EN 13249:2014-03, umoŜliwiającą infiltrację wód 
opadowych oraz zabezpieczającą przed wzrostem roślinności. 

Na geowłókninie naleŜy ułoŜyć warstwę Ŝwiru sortowanego o granulacji 16-32 mm i grubości 5 cm wg PN-
B-06716. 
 
2.3.  Drzewa i krzewy iglaste. 
 

Proponuje się obsadzenie terenów zielonych niskimi drzewami iglastymi np. Ŝywotnikami zachodnimi: 
- Ŝywotnik zachodni Amber Glow (Thuja occidentalis Amber Glow), 
- Ŝywotnik zachodni Danica (Thuja occidentalis Danica. 
 Proponowane krzewy osiągają około 50 - 60 cm wysokości. Obsadzenie wykonać odpowiednio dla 
wybranego gatunku roślin zgodnie z wytycznymi szkółki w której były hodowane. 
 
2.4.  PodłoŜe pod pas okalający. 
 
 PodłoŜe pod tereny zielone i Ŝwirowy pas okalający stanowić będzie grunt rodzimy splantowany. 
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3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
 
 Wyboru sprzętu dokona Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
stawianymi w SST. Ponadto Wykonawca przy doborze sprzętu ma obowiązek kierować się technologią 
wbudowania poszczególnych materiałów. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
4.2. Transport materiałów i sprzętu. 
 
 Transport materiałów i sprzętu Wykonawca zrealizuje we własnym zakresie. W przypadku materiałów 
wymagających specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent poszczególnych materiałów lub 
w porozumieniu z  Wykonawcą. Wykonawca moŜe zrealizować tenŜe transport we własnym zakresie jednakŜe 
zgodnie z instrukcją producenta poszczególnych materiałów pod jego nadzorem.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa. 
 

NaleŜy przygotować teren do wykonania nawierzchni Ŝwirowej poprzez plantowanie powierzchni gruntu 
rodzimego: 
- ręczne ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień 
- wyrównanie powierzchni z rozbiciem brył. 
 
5.3. Wykonanie nawierzchni pasów Ŝwirowych. 
 
 Nawierzchnię pasów Ŝwirowych naleŜy wykonać wg poniŜszego schematu: 
- ręczne lub mechaniczne dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania, 
- ręczne rozścielenie i wyrównanie warstwy Ŝwiru na uprzednio przygotowanym podłoŜu. 
 
5.4.  Sadzenie krzewów. 
 

Sadzenie Ŝywotników zachodnich (tuji): 
- Ŝywotniki naleŜy zakupić w doniczkach, 
- Ŝywotniki moŜna sadzić przez cały sezon wegetacyjny - od wczesnej wiosny (najlepiej od połowy kwietnia),  

aŜ do późnej jesieni (nie później jak 6 tygodni przed pierwszymi przymrozkami) - Ŝywotniki są odporne na 
mróz jednak osłabione i słabo ukorzenione rośliny mogą przemarzać, 

- gleba dla Ŝywotników powinna być Ŝyzna i przepuszczalna, jednak rośliny te odznaczają się bardzo duŜą 
tolerancją na glebę - tuje rosną praktycznie wszędzie, poza wyjątkowo jałowymi i suchymi glebami 
piaszczystymi oraz cięŜkimi glebami gliniastymi, na których często zalega woda, 

- stanowisko dla tuj powinno być słoneczne i osłonięte od wiatru - ma to szczególne znaczenie podczas 
mroźnych bezśnieŜnych zim,  
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- sadzenie - przed posadzeniem tuje w doniczce zanurzyć w wiadrze z wodą i trzymać 10 minut, aby bryła 
korzeniowa odpowiednio namokła,- przed sadzeniem tuj wykopać głęboki dołek (minimum dwa razy 
głębszy niŜ wysokość bryły korzeniowej), 

- wypełnić dołek Ŝyzną ziemią z domieszką odkwaszonego torfu lub podłoŜa do iglaków (moŜna takŜe 
wykorzystać do sadzenia tui przekompostowaną ziemię ogrodową,  

- nie naleŜy sadzić Ŝywotników na trawniku bo rosnąca trawa będzie konkurować z krzewem o wodę i 
składniki pokarmowe zawarte w glebie - trawę naleŜy usunąć wokół tui w promieniu około 50 cm,  

- odległość - naleŜy zachować odległość pomiędzy tujami, gdyŜ rośliny będą potrzebowały przestrzeni do 
swobodnego wzrostu - sadząc tuje w pasach Ŝwirowych naleŜy zachować odległość 100 cm roślin od siebie i 
sadzić je w osi pasa, 

- podlewanie - naleŜy Ŝywotniki podlać po posadzeniu, aby ziemia wokół roślin osiadła - tuje lubią regularne 
podlewanie, dlatego naleŜy pamiętać o tym zwłaszcza przez kilka tygodni po posadzeniu oraz podczas 
letnich upałów (podlewać tylko rano lub wieczorem). 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.2. Kontrola jakości nawierzchni Ŝwirowej. 
 
 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu : 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  
- prawidłowego ukształtowania terenu,  
- równość i dokładność ułoŜenia geowłókniny, 
- zgodności składu mieszanki Ŝwirowej z załoŜoną w dokumentacji projektowej, 
- prawidłowości ułoŜenia warstwy Ŝwirowej, 
- grubość i równość i spadek ułoŜenia warstwy Ŝwirowej, 
- w przypadku wystąpienia miejsc z brakami naleŜy je uzupełnić.  
 
6.3. Kontrola jakości sadzenia krzewów. 
 
 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
-  wielkości dołków pod krzewy, 
-  zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
-  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 

odległości sadzonych roślin, 
-  materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z 

SST oraz normą PN-87/R-67022, 
-  opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
-  odpowiednich terminów sadzenia, 
-  wykonania prawidłowych misek przy krzewach po posadzeniu i podlaniu, 
-  wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów, 
-  jeśli krzewy nie były zasilone nawozami w szkółce - sprawdzenie zasilania nawozami mineralnymi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni Ŝwirowej i szt. (sztuka) 
posadzonego krzewu iglastego. Pozostałe jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robót 
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8.  ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

8.2. Wynik odbioru robót. 
 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cena 1 m2 wykonanej nawierzchni obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- ułoŜenie geowłókniny, 
- wykonanie właściwej nawierzchni Ŝwirowej wraz z jej wyrównaniem, 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 Cena sadzenia 1 szt. krzewu iglastego obejmuje: 
- wyznaczenie miejsc sadzenia, 
- wykopanie dołów, 
- zaprawienie dołów ziemią urodzajną Ŝyzną lub kompostową, 
- dowiezienie, kontrolę roślin i ich posadzenie, 
- wykonanie misek i podlanie, 
- rozplantowanie lub złoŜenie na poboczu pozostałej ziemi, 
- pielęgnację posadzonych roślin. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy: 
 
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności metodą bezpośrednią. 
- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- PN-B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i Ŝwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
- PN-87/R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
- PN-EN ISO 10318 - Geosyntetyki. Terminy i definicje. 
- PN-EN 13249:2014-03 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciąŜonych ruchem (z wyłączeniem dróg 
kolejowych i nawierzchni asfaltowych). 
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XI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 8 - OGRO DZENIE 
CPV: 45342000-6: Wznoszenie odrodzeń 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w zakresie montaŜu odcinków ogrodzenia z bramami i furtkami, związanych z 
inwestycją: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni” w zakresie „Zagospodarowania 
terenu”, zlokalizowanej na dz. nr dz. nr 281/6, obręb Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
  

Niniejsza specyfikacja techniczna  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje roboty związane z wykonaniem:  
- odcinków ogrodzenia zgodnego konstrukcyjnie z istniejącym ogrodzeniem, 
- bram wjazdowych i furtek wejściowych zgodnych konstrukcyjnie z istniejącymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
   
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2. Ogrodzenie z siatki na słupkach. 
 

Ogrodzenie powinno posiadać następujące cechy konstrukcyjne:  
- Słupki ogrodzenia - stalowe, ocynkowane, Ø60,3 mm o wysokości całkowitej 2,0 m,  malowane proszkowo 

w kolorze istniejącego ogrodzenia, o rozstawie słupków jak istniejące ogrodzenie lub wg potrzeb, ale nie 
więcej niŜ 2,4 m. 

- W przęsłach naroŜnych i końcowych naleŜy zamontować zastrzały - stalowe, ocynkowane Ø42,4 mm, 
malowane proszkowo w kolorze istniejącego ogrodzenia. 

 Bramy i furtki naleŜy wykonać jak opisano poniŜej: 
- Furtka jednoskrzydłowa o szerokości 1,5 m i wysokości 1,5 m oraz dwuskrzydłowa o szerokości 2,0 i 

wysokości 1,5 m i na słupkach (stalowe, ocynkowane, Ø76,1 mm, malowane proszkowo w kolorze 
istniejącego ogrodzenia, o wysokości całkowitej 2,2 m), z zamkiem, wypełnienie siatką ocynkowaną lub 
ocynkowaną powlekaną PVC w kolorze zbliŜonym do istniejącego ogrodzenia, oczka 50 x 50 mm, grubość 
drutu Ø2,0 mm. 

- Bramy dwuskrzydłowe rozwierane – o szerokości 3,5 m i 5,0 m i wysokości 1,5 m, z kształtowników 
stalowych, na słupkach stalowych, ocynkowanych, Ø114,3 mm o wysokości 2,4 m, malowanych proszkowo 
w kolorze istniejącego ogrodzenia, wbudowanych w fundamenty z betonu C20/25 (B-25). KaŜda z bram 
powinna być wypełniona siatką jw. i być wyposaŜona w zamek lub mechanizm zamykający z kłódką. 
PowyŜej podane rozwiązanie materiałowe jest przykładowe i pozostawia się je ostatecznie do wyboru przez 

Inwestora. Przy wyborze rozwiązań naleŜy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych 
oraz kierować się wiedzą techniczną 
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2.3.  Cokoły i fundamenty. 
  

Cokoły ogrodzenia oraz fundamenty słupków ogrodzenia z siatki naleŜy wykonać z betonu klasy C16/20 
(B20) wg PN-B-06250.  

Do betonu naleŜy stosować piasek wg PN-B-06711 i PN-B-06712 oraz cement portlandzki wg PN-B-19701. 
 Wymiary cokołu zgodne z wymiarami cokołu istniejącego ogrodzenia. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
 
 Wyboru sprzętu dokona Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
stawianymi w SST. Ponadto Wykonawca przy doborze sprzętu ma obowiązek kierować się technologią 
wbudowania poszczególnych materiałów. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
4.2. Transport materiałów urządzeń i sprzętu. 
 
 Transport materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawca zrealizuje we własnym zakresie. W przypadku 
urządzeń i materiałów wymagających specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent 
poszczególnych materiałów lub urządzeń w porozumieniu z  Wykonawcą. Wykonawca moŜe zrealizować tenŜe 
transport we własnym zakresie jednakŜe zgodnie z instrukcją producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 
i pod jego nadzorem.  

Transport elementów ogrodzenia powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi z zabezpieczeniem 
elementów przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem oraz zniszczeniem warstwy antykorozyjnej. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5.2. MontaŜ ogrodzenia.   
 
  Zgodnie z instrukcją  producenta oraz WTWiORB.  
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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6.2. Sprawdzenie  ustawienia słupków i montaŜu przęseł. 
 

Słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Przęsła  zamocowane na 
śruby i uchwyty zgodnie z systemem  istniejącego ogrodzenia.  
 
6.3. Sprawdzenie  wykonania montaŜu paneli i siatki. 
 

Sprawdzenie poprawności wykonania wypełnienia ogrodzenia z prętów oraz bram i furtek z siatki. 
 
6.4. Sprawdzenie  wykonania bram i furtek 
 

Sprawdzenie poprawności montaŜu bram i furtek - zgodnie z instrukcja producenta furtek i bram - 
sprawdzenie poprawności otwierania i zamykania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) zamontowanego ogrodzenia, kpl. (komplet) zamontowanej bramy i szt. 
(sztuka) zamontowanej furtki. Pozostałe jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cenę jednostki obmiarowej ustala się wg opisów do poszczególnych podstaw wyceny, podanych w 
przedmiarze robót lub na podstawie wyceny indywidualnej, ustalonej po wyborze rodzaju ogrodzenia i 
zastosowanych materiałów do jego wykonania oraz technologii ich montaŜu. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy. 
  
- PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-B-06250 - Beton zwykły. 
- PN-B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
- PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
- PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-H-04623 - Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi. 
- PN-H-04651 - Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
- PN-H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
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- PN-H-74220 - Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
- PN-H-82200 - Cynk. 
- PN-H-84018 - Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki. 
- PN-H-84019 - Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki. 
- PN- H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
- PN-H-84023-07 - Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 
- PN-H-84030-02 - Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 
- PN-H-93010 - Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 
- PN-H-93403 - Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary. 
- PN-H-97051 - Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne. 
- PN-H-97053 - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
- PN-M-69011 - Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania. 
- PN-M-69420 - Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 
- PN-M-69775 - Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie 

oględzin zewnętrznych. 
- PN-M-80006 - Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania. 
- PN-M-80026 - Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 
- PN-M-80201 - Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania. 
- PN-M-80202 - Liny stalowe 1 x 7. 
- PN-M-82054 - Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-M-82054-03 - Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
- PN-ISO-8501-1 - Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok. 

- BN-73/0658-01 - Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary. 
- BN-89/1076-02 - Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 

stalowych, staliwnych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania. 
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XII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 9 - WYP OSAśENIE 
  OBIEKTÓW O ŚWIATY 

CPV: 45214200-2- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze 
szkolnictwem 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych montaŜu barier chodnikowych i stojaków rowerowych, związanych z inwestycją 
„Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni” w zakresie „Zagospodarowania terenu”, 
obejmującego przyłącze wodociągowe, zlokalizowane na dz. nr dz. nr 281/6, obręb Świedziebnia, gmina 
Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robot określonych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robot objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą montaŜu wyposaŜenia terenu szkoły: 
- bariery chodnikowe, 
- stojaki na rowery.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
  
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 
2. Materiały. 
  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2.  Bariery chodnikowe. 
 
 Zastosowano typowe bariery chodnikowe typu „olsztyńskiego” - obecnie jedno z najpopularniejszych 
rozwiązań stosowanych na rynku. Montowane najczęściej w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni, 
uniemoŜliwienia przekraczanie jezdni w niedozwolonych miejscach czy ukierunkowaniu ich ruchu.  
 Bariery powinny być bardzo trwałe, wykonane z rury cynkowej o średnicy Ø60,3 mm oraz grubości ścianki 
3,2 mm, malowane proszkowo w kolorze Ŝółtym. NaleŜy zastosować 4 połączone ze sobą bariery w kształcie 
litery „L” o równych ramionach 3,0 x 3,0 m. Wymiary pojedynczej bariery to: szerokość 1,5 m i wysokość 1,3 
m. Bariery naleŜy montować w podłoŜu za pomocą fundamentów betonowych C16/20 (B-20) o wymiarach 25 x 
25 x 50 cm. 
 
2.3.  Stojak na rowery. 

 
NaleŜy zamontować stojaki na rowery o poniŜszych parametrach: 

- ilość stanowisk: 8, 
- szerokość stojaka/wieszaka: 306 cm, 
- wysokość: 44 cm, 
- głębokość: 55 cm, 
- szerokość stanowiska: 6cm, 
- odległość między stanowiskami/spiralami: 42cm, 
- przekrój rurki: 18 mm, 
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- grubość rurki: 2 mm, 
- waga: 26 kg, 
- profil stojaka: 30 x 30 x 1, 5 mm, 
- montaŜ: 8 kołków rozporowych o średnicy 8 mm (w zestawie), 
- powłoka stojaka: ocynkowana, 
- materiał: stal ocynkowana, 
- sposób mocowania: do podłoŜa za pomocą kotew rozporowych, 
- regulacja stanowisk: regulowane (90 i 45 stopni), 
- metoda montaŜu do przykręcenia. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
 
 Wyboru sprzętu dokona Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
stawianymi w SST.  
 Ponadto Wykonawca przy doborze sprzętu ma obowiązek kierować się DTR poszczególnych urządzeń, 
technologią wbudowania i montaŜu poszczególnych materiałów o określonych przez ich producentów oraz w 
przepisach związanych. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
4.2. Transport materiałów urządzeń i sprzętu. 
 
 Transport materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawca zrealizuje we własnym zakresie. W przypadku 
urządzeń i materiałów wymagających specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent 
poszczególnych materiałów lub urządzeń w porozumieniu z  Wykonawcą. Wykonawca moŜe zrealizować tenŜe 
transport we własnym zakresie jednakŜe zgodnie z instrukcją producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 
i pod jego nadzorem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
  
 Ogólne zasady wykonania robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5.2. Wykonanie robót.    
  
 Roboty naleŜy wykonać zgodnie z: 
• załoŜeniami niniejszej SST, 
• przepisami związanymi: EN, PN i BN,  
• DTR materiałów i urządzeń, 
• wytycznymi szczegółowymi określonymi przez producentów poszczególnych materiałów i urządzeń, 
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
• Dokumentacją projektową. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.2.  Badania w czasie robót. 
 
 Badania w czasie robót naleŜy wykonać wg DTR poszczególnych materiałów i urządzeń wydanych przez 
producentów oraz wg odpowiednich norm przedmiotowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
  
 Jednostką obmiarową w przypadku montaŜu barier chodnikowych jest m (metr) oraz szt. (sztuka) 
zamontowanego stojaka rowerowego.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cenę jednostki obmiarowej ustala się wg opisów do poszczególnych podstaw wyceny, podanych w 
przedmiarze robót lub na podstawie wyceny indywidualnej, ustalonej po wyborze poszczególnych urządzeń i 
materiałów oraz technologii ich montaŜu. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
 Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST naleŜy kierować się następującymi przepisami:  
• EN, PN i BN,  
• DTR urządzeń, 
• wytycznymi szczegółowymi określonymi przez producentów poszczególnych materiałów, 
• Warunkami Technicznymi Wykonani i Odbioru Robót Budowlanych, 
• Dokumentacją projektową, a w szczególności Projektem Budowlanym przedmiotowej inwestycji. 
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XIII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 10 - P RZYŁ ĄCZE 
WODOCIĄGOWE 
CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 

 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych sanitarnych, związanych z inwestycją „Przebudowa i rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Świedziebni” w zakresie „Zagospodarowania terenu”, obejmującego przyłącze wodociągowe, 
zlokalizowane na dz. nr dz. nr 281/6, obręb Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robot objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot montaŜowych przyłącza 
wodociągowego. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej 
jedną jednostkę osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie leŜący w granicach tej jednostki 
osadniczej, 
1.4.2. Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem 
odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  
1.4.3. Przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy doprowadzający 
wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 
1.4.4. Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 
magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 
1.4.5. Przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć 
wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 
1.4.6. Przewód wodociągowy tranzytowy i przesyłowy - przewód wodociągowy bez odgałęzień, przeznaczony 
wyłącznie do transportu wody na duŜą odległość i łączący źródło wody ze zbiornikiem początkowym lub 
magistralą wodociągową, 
1.4.7. Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń 
zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (korpus drogowy) 
ewentualnych przecieków wody. 
1.4.8. Pozostałe określenia: 
-  PE-HD - polietylen wysokiej gęstości, 
-  DN - średnica nominalna rury z PE lub PVC równa średnicy zewnętrznej, podawana w mm, 
-  g - grubość nominalna ścianki rury podawana w mm, 
-  SDR - znormalizowany stosunek wymiarów, stosunek nominalnej średnicy zewnętrznej do nominalnej  
  grubości ścianki danej rury, 
-  PN - ciśnienie nominalne, podawane w barach, 
-  SN - sztywność obwodowa (pierścieniowa) rury, wyraŜa zdolność rury do przejmowania zewnętrznych 
  obciąŜeń, pochodzących od gruntu lub ruchu kołowego, wyraŜana w kPa, 
-  MFI - wskaźnik szybkości płynięcia, 
-  PH - odczyn środowiska oddziałującego na elementy sieci kanalizacyjnej. 
 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr OST-01 - Wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2. Rury i kształtki wodociągowe. 
 
 Do wykonania przyłącza wodociągowego stosuje się rury i kształtki z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD, 
klasy PE 100, SDR17, PN10 lub klasy PE 100, SDR11, PN16, wodociągowe, w kolorze niebieskim, 
produkowane w oparciu o PN-EN 12201 i PN-EN ISO 15494 (U).  
 System taki musi charakteryzować się: 
- doskonałą wytrzymałością mechaniczną, 
- wysoką udarnością, 
- bardzo dobrą elastycznością, 
- moŜliwością zaciskania rur i odcinania przepływu mediów przy pacach remontowych, 
- gładką powierzchnią wewnętrzną zmniejszającą opory przepływu - niski cięŜar, 
- łatwością i szybkością montaŜu, 
- odpornością na czynniki korozyjne zawarte w glebie, 
- obojętnością fizjologiczną. 
 Przewody naleŜy łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego lub za pomocą kształtek skręcanych. 
 
2.3. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej. 
 
 Włącznie do istniejącej sieci wodociągowej „wB160” naleŜy wykonać za pomocą nawiertki do rur PVC lub 
PE z bocznym odejściem, z zasuwą miękkouszczelnioną,  z kielichem gwintowanym i obejmą o średnicy 
Dz160/DN50(2”) o poniŜszych cechach konstrukcyjnych: 
- połączenia gwintowane – gwint rurowy calowy wg PN-EN 10226-1:2006, ciśnienie PN10, 16 
- korpus, pokrywa i klin wykonane z Ŝeliwa szarego EN-GJL-250 wg PN-EN 1561:2000( DIN1691) lub z 
Ŝeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 wg PN-EN 1563:2000 (DIN1693),  

- prosty przelot zasuwy, bez przewęŜeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia, 
- klin zawulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM, – atest PZH, 
- wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego,  
- trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, 
- wrzeciono łoŜyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek tworzywowych 
- uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 3 o-ringi) , strefa o-ringowa odseparowana od medium, 
- moŜliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontaŜu 

pokrywy, 
- uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemią; korek 

zabezpieczony przed wykręceniem, 
- obejma wykonana z Ŝeliwa sferoidalnego GGG40,  
- połówki obejmy w całości wyłoŜone gumą NBR, EPDM, 
- ochrona antykorozyjna powłoką na bazie Ŝywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 

30677,  
- śruby łączące pokrywę z korpusem  ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą 

zalewową,  
- śruby, nakrętki i podkładki łączące elementy obejmy ze stali nierdzewnej wg PN-EN ISO 4016:2004, PN-EN 

4032:2004,  
- klasa szczelności A, 
- dokumenty: Atest PZH, Deklaracja zgodności z PN, Karta katalogowa, Ubezpieczenie OC za produkt, 

Certyfikat ISO. 
 
  Do ww. zasuwy naleŜy zastosować obudowę teleskopową  DN50/RD=1300-1800 o poniŜszych cechach 
konstrukcyjnych: 
- przeznaczona do zasuw DN50 
- zakres obudowy teleskopowej:  RD=1,3 - 1,8 m, 
- pręt ocynkowany o profilu kwadratowym o boku min. 18mm, 
- kaptur trzpienia wykonany z Ŝeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 przymocowany śrubą, 
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- sprzęgło z Ŝeliwa sferoidalnego  GGG40 EN-GJS-400-15 mocowane do trzpienia zasuwy za pomocą 
ocynkowanej (nierdzewnej) wg PN-EN ISO 1234:2000 zawleczki, 

- zabezpieczenie przed rozerwaniem, 
- blacha oporowa umoŜliwiająca ustawienie obudowy na dowolnej wysokości, 
- rura osłonowa wykonana z PE, 
- dokumenty: Deklaracja zgodności z PN, Karta katalogowa, Ubezpieczenie OC za produkt, Certyfikat ISO. 
 
 Do ww. obudowy teleskopowej naleŜy zastosować skrzynkę uliczną do zasuw o poniŜszych cechach 
konstrukcyjnych: 
- wykonanie wg DIN 4056, wymiary 270 x 270 x 190 mm, 
- korpus wykonany z tworzywa PEHD, 
- pokrywa wykonana z Ŝeliwa szarego GG25 wg EN-GJL-250,   
- płyta podkładowa do skrzynki wykonana z PEHD, 
- dokumenty: Deklaracja zgodności z PN, Karta katalogowa, Ubezpieczenie OC za produkt, Certyfikat ISO. 
 
2.4. Bloki podporowe i oporowe. 
 
 Bloki podporowe naleŜy wykonać w miejscach montaŜu zasuw, a bloki oporowe w miejscu montaŜu 
hydrantów trójników i załamań. NaleŜy je wykonać z betonu B-15 i ich miejsca styków z armaturą i kształtkami 
naleŜy wyłoŜyć papą. Bloki podporowe i oporowe naleŜy wykonać zgodnie z normami BN-81/9192-04 i BN-
81/9192-05. 
 
2.5. Kruszywo na podsypkę. 
 
 Podsypka rurociągi moŜe być wykonana z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 10 cm. UŜyty 
materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-
84/6774-02. 
 
2.6.  Tuleje ochronne. 
 
 N tuleje ochronne naleŜy stosować rury stalowe czarne ze szwem wzdłuŜnym, przewodowe wg PN-79/H-
74244, zabezpieczone antykorozyjnie. 
 Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową stalową ocynkowaną a rurą ochronną stalową naleŜy wypełnić masą 
lub pianką montaŜową PUR do przejść instalacyjnych. 
 
2.7. Oznakowanie rurociągów i uzbrojenia. 
 
 Oznakowanie trasy rurociągu naleŜy wykonać taśmą z tworzywa sztucznego (np. z folii polietylenowej), 
ułoŜonej około 20 cm ponad rurą. 
 Oznakowanie uzbrojenia wodociągowego naleŜy wykonać zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki 
znacznikowe naleŜy montować na słupkach z rur stalowych ocynkowanych DN50 mm wg PN-78/H-74244, 
posadowionych w gruncie w fundamencie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego B-10. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
3.2. Rodzaje sprzętu. 
 
 Do wykonania sieci zewnętrznych naleŜy stosować następujący sprzęt: 
- samochód dostawczy 0,9 t, 
- Ŝuraw samochodowy 4 t, 
- prościarka do rur PE, 
- zgrzewarka elektrooporowa do rur PE-HD. 
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4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
4.2.  Transport rur. 
 
 Przewóz rur powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, 
które posiadają wsporniki boczne. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  
Rury podczas transportu muszą być zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi częściami środków 
transportu np. śruby, łańcuchy itp. 
 W trakcie rozładunku przy uŜyciu Ŝurawi naleŜy stosować liny miękkie np. nylonowe.  
Nie wolno stosować metalowych lin i łańcuchów. Rury w oryginalnych zapakowanych wiązkach naleŜy 
rozładowywać z zastosowaniem wózków widłowych 
 
4.3. Transport kruszyw. 
  
  Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.4. Transport pozostałych materiałów. 
 
 Pozostałe materiały jak urządzenia, armatura, kształtki i materiały izolacyjne  powinny być transportowane w 
oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz powinny być przewoŜone zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
 
5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów. 
  
 Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.. 
 
5.2. Składowanie rurociągów.  
 
  Rury naleŜy składować na równym, gładkim i podłoŜu bez kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach. 
Zwoje naleŜy składować w pozycji poziomej. Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować na po 3 
jedna na drugiej do wysokości max 3 m, przy czym ramki wiązek powinny spoczywać na sobie. Luźne rury lub 
niepełne wiązki moŜna składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładach drewnianych o szerokości min 
10 cm, grubości min 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. 
Stosy z boku powinny być zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o innych 
średnicach powinny być składowane oddzielnie. 
  NaleŜy unikać składowania przez okres dłuŜszy niŜ 12 miesięcy bez stosowania odpowiednich środków 
zabezpieczających. W przypadku przykrycia rur i kształtek plandekami nieprzepuszczającymi światła naleŜy 
zapewnić ich dobrą wentylację. Elementy uszczelniające naleŜy starannie chronić przed światłem i składować w 
suchym chłodnym miejscu. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak równieŜ ich przetaczanie i wleczenie. 
NaleŜy unikać wyginania i napręŜeń udarowych. 
 
5.3. Składowanie kruszywa. 
 
 Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
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5.4. Składowanie urządzeń, armatury i innych materiałów. 
 
 Urządzenia i armatura powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami 
producentów oraz powinny być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki odtłuszczające, farby i inne) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany w zamkniętych pomieszczeniach zabezpieczone przed wpływami 
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały łatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje 
naleŜy je przechowywać z zachowaniem szczególnej ostroŜności w zakresie ochrony ppoŜ. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.2. Układanie i montaŜ rurociągu. 
  
6.2.1. Ogólne zasady montaŜu i układania rurociągów z PE-HD. 
 
  MontaŜ rurociągu tłocznego z PE-HD naleŜy przeprowadzić w następujący sposób: 
- rury PE-HD produkowane w odcinkach mogą być łączone w dłuŜsze odcinki w wykopie lub poza nim, w 

pobliŜu jego krawędzi, 
-  moŜliwość uginania się rur PE-HD pozwala na opuszczenie do wykopów rurociągów juŜ zmontowanych, 
- zalecany minimalny promień gięcia dla rur PE o SDR21 nie moŜe być mniejszy niŜ 25 x DN, 
- jeŜeli rurociąg będzie układany w warunkach niskich temperatur zewnętrznych, to promień gięcia powinien 

wynosić min 35 x DN,  
- w przypadkach dostarczania rur w zwojach naleŜy je układać w wykopach pod takim kierunkiem ugięcia, 

pod jakim zostały pierwotnie zwinięte w produkcji, 
- zmiany kierunku rury przez jej ugięcie moŜna wykonać tylko ręcznie, 
- niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowaniem sprzętu mechanicznego, jak równieŜ przez ich 

podgrzewanie, 
- rury w wykopie powinny być ułoŜone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadków, 
- osiowość ułoŜenia rur najlepiej zapewnić układając je oznaczeniami do góry i w jednej linii, 
- rury na całej długości powinny ściśle przylegać do podłoŜa na co najmniej 1/4 obwodu. 
  
6.2.2. Zgrzewanie rurociągu z PE-HD. 
 
 Rury PE-HD naleŜy łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego lub kształtkami skręcanymi wg 
wytycznych podanych przez producenta. Proces zgrzewania naleŜy prowadzić wg poniŜszych zasad: 
- proces zgrzewania musi odbywać się przy dodatnich temperaturach otoczenia, 
- nie wolno wykonywać zgrzewania przy występowaniu duŜej wilgotności powietrza, np. mgły, 
- przed rozpoczęciem zgrzewania zawsze naleŜy zapoznać się z instrukcją zgrzewarki, 
- jeŜeli kolejne czynności podane w instrukcji zgrzewarki odbiegają od ogólnych wytycznych dotyczących 

zgrzewania, naleŜy zastosować się do instrukcji urządzenia. 
 
Zgrzewanie elektrooporowe naleŜy wykonać wg poniŜszych wskazówek: 
1)  Sprawdzić stan zgrzewarki (generatora – jeŜeli jest), narzędzi, rur i kształtek oraz przygotować miejsce do 

zgrzewania (ewentualnie rozpiąć namiot lub osłony). Właściwie działający sprzęt, sprawne narzędzia, wolne 
od wad rury i kształtki oraz właściwie przygotowane miejsce zgrzewania są oczywistym warunkiem 
wstępnym dla wykonania połączenia wysokiej jakości. Szczególnie istotne jest stosowanie zgrzewarki 
kompatybilnej z systemem uŜywanych kształtek (producenci kształtek zalecają stosowanie określonych 
modeli). Uszkodzenia mechaniczne kształtek i nadmierna (powyŜej 1,5%) owalizacja rur mogą być 
przyczyną awarii połączenia po upływie kilku lat (próba ciśnieniowa nie wykaŜe jego wadliwości). 

2)  Przyciąć rurę prostopadle do jej osi i usunąć wióry (o ile powstały podczas cięcia). JeŜeli to konieczne - 
oczyścić rurę wewnątrz. W przypadku rur które mają być łączone kształtką elektrooporową , jest bardzo 
waŜne prostopadłe ich przycięcie. Źle przycięta rura włoŜona do kształtki moŜe nie pokryć w odpowiedniej 
proporcji środkowej strefy zimnej, a w krytycznych przypadkach nawet strefy grzania. 



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI – ZAGOSPODAROWANIE TERENU” 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” Jerzy Kuj awski 
ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

87 
 

  W takiej sytuacji rosnące ciśnienie topiącego się PE moŜe spowodować wpływ gorącego, płynnego polimeru 
do środkowej strefy zimnej. Mogą w takiej sytuacji nastąpić równieŜ przemieszczenia drutu oporowego 
czego efektem moŜe być zwarcie. "Inteligentne" zgrzewarki kontrolują przebieg procesu zgrzewania i w 
przypadku wystąpienia zwarcia alarmują zgrzewacza o zaistniałej nieprawidłowości. Jej konsekwencją jest 
konieczność wycięcia wadliwego połączenia i wykonania nowego. Konieczność oczyszczenia wnętrza końca 
rury podyktowana jest moŜliwością dostania się zanieczyszczeń do strefy grzania (podczas montaŜu 
połączenia), co mogłoby mieć wpływ na wytrzymałość złącza. 

3)  Przy uŜyciu skrobaka usunąć utlenioną warstwę PE z co najmniej tych obszarów łączonych elementów, które 
znajdują się w strefie zgrzewania (nie dotyczy kształtek elektrooporowych), a następnie miejsca te przemyć 
wacikiem nasączonym płynem czyszczącym. Na skutek oddziaływania środowiska (głównie promieniowania 
UV) powierzchnie rur i kształtek utleniają się. Usunięcie utlenionej warstwy PE (grubości około 0,1-0,2mm) 
jest konieczne dla zapewnienie wymaganej wytrzymałości złącza. Podczas skrobania odsłaniamy bardzo 
czysty i ustabilizowany polimer, który podczas dyfuzji molekularnej zapewnia najkorzystniejsze warunki jej 
zachodzenia. Dobrą praktyką jest skrobanie większej powierzchni, aby Inspektor nadzoru nie miał 
wątpliwości co do wykonania tej operacji. Zalecane jest stosowanie skrobaków mechanicznych szczególnie 
w przypadku elementów o większych średnicach. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe usunięcie warstwy PE o 
nadmiernej grubości zwiększa luz między rurą a kształtką, co moŜe doprowadzić do osłabienia połączenia. 
Oskrobane miejsca naleŜy przemyć płynem czyszczącym, gdyŜ brud, zanieczyszczenia, które w 
międzyczasie dostały się na oczyszczone powierzchnie mogą stanowić barierę dla dyfuzji molekularnej i tym 
samym uzyskania pełnej wytrzymałości złącza. Ponadto płyn czyszczący wiąŜe wilgoć, gwarantując tym 
samym po jego szybkim odparowaniu, Ŝe łączone powierzchnie są suche. Do nanoszenia płynu czyszczącego 
naleŜy uŜywać materiału nie pozostawiającego włókien. 

4)  JeŜeli kształtka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, naleŜy przemyć jej 
powierzchnię wewnętrzną płynem czyszczącym. Zabieg ten ma na celu usunięcie kurzu i innych 
zanieczyszczeń, które podczas magazynowania kształtki dostały się na jej powierzchnię wewnętrzną. JeŜeli 
kształtka jest zapakowana w worek foliowy, a po jego otwarciu uległa zabrudzeniu na powierzchni 
wewnętrznej, to wówczas równieŜ trzeba przemyć ją płynem czyszczącym. NaleŜy zwrócić uwagę na stan 
worka foliowego: jeŜeli był on uszkodzony (otwarty), to taką kształtkę naleŜy dokładnie obejrzeć i jeŜeli nie 
jest uszkodzona – oczyścić z kurzu i brudu. 

5)  Zaznaczyć na końcu rury głębokości jej wsunięcia do kształtki. Właściwie przycięta, oskrobana i 
oczyszczona rura powinna być wsunięta do wnętrza czystej kształtki na określoną głębokość. Rura powinna 
przysłonić strefę grzania i blisko połowę centralnej strefy zimnej. JeŜeli rura zostanie wciągnięta zbyt płytko, 
to wówczas centralna strefa zimna nie spełni swojej funkcji, ciśnienie wytworzone w trakcie zgrzewania 
moŜe spowodować wypływ stopionego polimeru do wnętrza kształtki, a przemieszczający się drut oporowy 
moŜe spowodować zwarcie. Jak juŜ wspomniano wcześniej, niektóre zgrzewarki wyposaŜone są w układy 
wykrywające takie sytuacje, a wówczas przerywają proces zgrzewania i informują zgrzewacza o wystąpieniu 
błędu. Takie wadliwe połączenie powinno być wycięte i zastąpione nowym, poprawnym. 

6)  Absolutnie czyste i całkowicie suche elementy zestawić ze sobą w połączenie i unieruchomić w zacisku 
montaŜowym. Sprawdzić jeszcze raz głębokość wsunięcia kaŜdego elementu do wnętrza kształtki. Łączone 
elementy powinny być unieruchomione na czas zgrzewania i chłodzenia. Zacisk montaŜowy zapewnia 
przywrócenie okrągłego kształtu zowalizowanym rurom, ułatwia właściwy montaŜ i umoŜliwia obciąŜanie 
połączenia w trakcie fuzji. Przy nadmiernym oskrobaniu zowalizowanych rur (aby ułatwić wciśnięcie rury do 
wnętrza mufy) przez powstałe szczeliny na zewnątrz i do wnętrza kształtki moŜe wypływać stopiony 
polimer, co ma wpływ na jakość połączenia. Ponadto stosowanie zacisków montaŜowych daje pewność 
właściwego ułoŜenia elementów względem kształtki elektrooporowej i stabilność połączenia podczas grzania 
i chłodzenia. Koszt zacisku montaŜowego i czas związany z jego uŜyciem są niewielkie w porównaniu do 
korzyści jakie dają prawidłowo wykonane połączenia, jeŜeli będziemy brać pod uwagę 50-cio letni okres 
eksploatacji sieci. 

7)  Przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki. Szczególną uwagę naleŜy zachować 
zwłaszcza podczas zgrzewania prowadzonego w trybie manualnym. Niewłaściwie ustawione parametry 
procesu zgrzewania mają oczywisty wpływ na jakość połączenia. Stąd zalecane jest stosowanie takich 
kształtek i zgrzewarek, które umoŜliwiają zgrzewanie w trybie automatycznym. 

8)  Upewnić się, czy proces zgrzewania przebiegł bez zakłóceń (zgrzewarka wyświetla komunikat o 
pozytywnym zakończeniu procesu). Złącze wykonane wadliwie naleŜy usunąć i zastąpić nowym, poprawnie 
wykonanym. Po zakończeniu grzania moŜna odłączyć przewody od kształtki. 

9)  Zanotować na rurze czas zakończenia zgrzewania oraz numer zgrzewu i pozostawić połączenie w zacisku 
montaŜowym do wystudzenia (co najmniej 1,5 minuty na kaŜdy milimetr grubości ścianki rury). Czas 
chłodzenia jest równieŜ krytycznym parametrem w zgrzewaniu elektrooporowym. Dyfundujące molekuły 
zostają zamknięte po obu stronach połączenia, wiąŜąc ze sobą powierzchnię rury i kształtki, umoŜliwiając 
tym samym przenoszenie obciąŜeń przez całe złącze. 
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  Zanotowanie czasu zakończenia zgrzewania ułatwia określenie momentu zdjęcia zacisku montaŜowego, 
który moŜe być zdemontowany po całkowitym upływie czasu chłodzenia. Jego wcześniejsze usunięcie 
mogłoby osłabić połączenie. Biorąc pod uwagę okres 50-cio letniej eksploatacji jest wątpliwą oszczędnością 
skrócenie czasu chłodzenia, jeŜeli kompromisem miałoby być skrócenie długotrwałej wytrzymałości 
połączenia. Zanotowanie numeru zgrzeiny ułatwia późniejszą identyfikację połączenia i jego powiązanie z 
protokołem zgrzewania generowanym przez zgrzewarkę. JeŜeli zgrzewarka nie posiada opcji 
zapamiętywania parametrów procesu zgrzewania, to naleŜy ręcznie wypełnić protokół zgrzewania. 

10) JeŜeli zgrzewano kształtkę siodłową, to nawiercanie moŜna wykonać dopiero po upływie co najmniej 1 
godziny. Podczas nawiercania frez wywiera na rurę dość duŜy nacisk. Zbyt wczesne rozpoczęcie nawiercania 
mogłoby doprowadzić do oderwania rury od kształtki lub osłabienia połączenia między nimi. 

 
6.3. MontaŜ uzbrojenia podziemnego. 
 
 Uzbrojenie podziemne jak np. nawiertka z zasuwą naleŜy montować wg poniŜszego schematu: 
- wykonanie dołka montaŜowego, 
- oczyszczenie rury w miejscu załoŜenia nawiertki, 
- załoŜenie nawiertki na rurę, ustawienie siodełka i skręcenie na śruby, 
- połączenie aparatu do nawiercania, 
- przewiercenie otworu w rurze, 
- odłączenie aparatu do nawiercania, 
- zamknięcie nawiertki, 
- zasypanie dołka montaŜowego, 
- ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej, 
- wykonanie oznakowania lokalizacji nawiertki tablicą informacyjną. 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
7.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
7.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-
10728. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 

punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 

określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z kruszywa lub 

betonu, 
- badanie ewentualnego drenaŜu, 
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- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
- badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe), 
- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoŜa, 

sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie 
przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montaŜu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych 
posadowienia pokryw włazów), 

- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych 

jego warstw. 
 
7.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niŜ ±5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno przekroczyć ±3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
dla pozostałych przewodów 5 cm, 

- róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie dla przewodów  z 
tworzyw sztucznych ±5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm, 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Ŝadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ±5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm i  nie mogą spowodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien 
wynosić mniej niŜ 0,97. 

 
7.5. Kontrola jakości zgrzewania elektrooporowego. 
 
 Większość oferowanych obecnie kształtek elektrooporowych posiada tzw. wskaźniki grzania. Mają one 
postać pręcików, które wysuwają się ponad powierzchnię kształtki wraz ze wzrostem temperatury i wzrostem 
ciśnienia roztopionego polietylenu w strefie grzania. W związku z tym, wysunięte wskaźniki grzania, wyraźne 
ślady usuwania z rury utlenionej warstwy materiału i brak śladów wypływu polietylenu poza strefy zimne 
kształtki są podstawą do pozytywnej oceny jakości połączenia. 
 
7.6. Próba szczelności wodociągu. 
 

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz rurociągu z PE, naleŜy przeprowadzić próbę 
ciśnieniową. Próbę naleŜy wykonać po ułoŜeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z 
obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesunięciem przewodu. Wszystkie złącza powinny 
być odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku. 
 Wymagania odnośnie szczelności rurociągu ujęte są w PN-B-10725:1997 oraz w PN-EN 805:2002. 
W szczególności naleŜy stosować normę podaną jako drugą. 
 Rurociągi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, przy 
szybkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. 
 Przed płukaniem naleŜy przeprowadzić dezynfekcję wodą chlorowaną powstałą z rozpuszczenia podchlorynu 
wapnia lub sodu, zawierającą min 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny.  
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 Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu 
przewodu. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosić 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu 
dezynfekcji sieć naleŜy ponownie przepłukać wodą wodociągową jak poprzednio.  
 Po dokonanej dezynfekcji i przepłukaniu sieci powinna być dokonana analiza bakteriologiczna wody w 
laboratorium Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. 

 Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić w następujący sposób:  
- próbę naleŜy wykonać po ułoŜeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron  

 piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesunięciem przewodu, 
- wszystkie złącza powinny być odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku, 
- napełnia się odcinek przewodu wodą z prędkością 7 h/km rurociągu niezaleŜnie od jego średnicy, 
- temperatura wody uŜytej do próby nie moŜe przekraczać 20ºC, 
- przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego zewnętrznej powierzchni nie moŜe spaść 

poniŜej +1ºC, 
- ustala się ciśnienie próbne równe ciśnieniu nominalnemu i utrzymuje się je przez 2 h przez ewentualne  

 dopompowanie wody, 
- następnie ciśnienie próbne zwiększa się do wartości 1,5 ciśnienia nominalnego i utrzymuje przez 2 h jw. 
- po tym czasie obniŜa się ciśnienie próbne do ciśnienia nominalnego i utrzymuje się przez 1 godz. jw. 
- ilość dopompowanej wody nie moŜe przekroczyć wartości maksymalnej, 
- na złączach poddanych próbie ciśnieniowej nie mogą występować  przecieki w postaci kropelek wody oraz 

nie moŜe pojawić się rosa, 
- w razie stwierdzenia przecieków na złączach, naleŜy dokonać naprawy. 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.. 
 
8.2. Jednostka obmiarowa. 
 
 Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanego i odebranego sieci wodociągu.  
Pozostałe jednostki szczegółowe podano w przedmiarze robót. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT. 
 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, SST i wymaganiami InŜyniera Budowy, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg punktu 7 dały wyniki pozytywne. 
  
9.2. Sposób odbioru robót. 
 
 Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada InŜynierowi. 
 
9.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
  
  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-  roboty montaŜowe przewodów i kształtek, 
-  wykonanie montaŜu armatury odcinającej, 
-  zasypany  zagęszczony wykop. 
  Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: 
około 100 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów.  
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Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ŝe 
powinna być ona uzaleŜniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona 
względami techniczno-ekonomicznymi. 
 
9.4. Odbiór końcowy. 
 
 Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725, PN-EN 1610:1997 i PN-EN 805:2002 podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 

protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 

przewodzie, otwartych zasuwach, 
- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
 Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
 JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
 
10.  PODSTAWA PLATNOŚCI. 
 
10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
10.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociągowej obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- ułoŜenie przewodów wraz z montaŜem armatury, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- dezynfekcję i płukanie przewodu 
- pomiary i badania. 
-  wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych. 
 
11.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
11.1.  Normy: 
 
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
- PN-87/B-01060 - Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. Terminologia. 
- PN-81/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-EN 1610:1997 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych. 
- PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 
- PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
- PN-EN 12201-2:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 1: Rury. 
- PN-EN 12201-3:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 1: Kształtki. 
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- PN-EN 12201-4:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 1: Armatura. 

- PN-EN 12201-5:2003 (U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 1: Przydatność do stosowania. 

- PN-EN ISO 15494:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań 
przemysłowych - Polibuten (PB), polietylen (PE) i polipropylen (PP) - Specyfikacje elementów i systemu - 
Serie metryczne. 

- ISO 4440 - Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw termoplastycznych. 
- PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem. Wymagania techniczne. 
- PN-82/M-01600 - Armatura przemysłowa. Terminologia. 
- PN-83/M-74024 - Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne. Wymagania i badania. 
- PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
- PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
- BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. świr i pospółka. 
- BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
- BN-81/9192-04 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i 

wbudowania. 
- BN-81/9192-05 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
- PN-78/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
- PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
 
11.2. Materiały dodatkowe: 
 
- „Instrukcja Projektowania MontaŜu i Układania Rur PVC-U i PE - Gamrat”, Jasło 2000, 
- Katalog produktów - „Budowa i renowacja rurociągów TSDOQ”, Wavin luty 2009, 
- Katalog produktów - „Systemy polietylenowe PE 100, Wavin SafeTech, Wavin TSDOQ”, 
 Wavin listopad 2011, 
- Katalog produktów - „Kształtki elektrooporowe i bose do rur polietylenowych”, Wavin marzec 2011, 
- Katalog produktów - „Systemy kanalizacyjne”, PipeLife. 
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XIV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 11 - PR ZYŁ ĄCZE 
KANALIZACJI SANITARNEJ  
CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 

 
1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych sanitarnych, związanych z inwestycją „Przebudowa i rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Świedziebni” w zakresie „Zagospodarowania terenu”, obejmującego przyłącze kanalizacji 
sanitarnej, zlokalizowane na dz. nr dz. nr 281/6, obręb Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montaŜowych przyłącza 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 
 
1.3.  Określenia podstawowe. 
 
1.3.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
sanitarnych. 
1.3.2. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.3.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
1.3.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych. 
1.3.5.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.3.6. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.3.7.  Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.3.8.  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego 
do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 
1.3.9.  Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, 
spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
1.3.10.  Rura ochronna - rura słuŜąca do osłony przewodów przy przejściach pod drogami lub ciekami wodnymi. 
1.3.11.  Komora robocza (pierścień) - zasadnicza część studzienki  przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
1.3.12.  StoŜek - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do 
komory roboczej. 
1.3.13.  Płyta przykrycia studzienki lub komory (zwieńczenie)- płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.3.14.  Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.3.15.  Kineta (podstawa)- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 
1.3.16.  Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 
1.3.17.  Stopień złazowy - stopień Ŝeliwny  lub stalowy, słuŜący do zejścia do komory roboczej studzienki 
kanalizacyjnej, 
1.3.18.  Rura wznośna - element rurowy spełniający rolę komory roboczej w studniach nie przełazowych.  
1.3.19.  Pierścień dystansowy - pierścień słuŜący do ustalenia określonej rzędnej włazu studzienki 
kanalizacyjnej. 
1.3.20.  Wkładka „in situ” – element wkładany w otwór wykonany w ściance komory roboczej przepompowni, 
słuŜący do podłączenia rurociągów. 
1.3.21.  Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną dna studzienki. 
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1.3.22.  Płyta denna - płyta wykonana Ŝ Ŝelbetu, słuŜąca do dociąŜenie zbiornika w celu ochrony przed wyporem 
wód gruntowych, 
1.3.23. Pozostałe określenia - symbole: 
- PVC-U - nieplastyfikowany polichlorek winylu, 
-  DN - średnica nominalna rury z PE, PVC lub PP równa średnicy zewnętrznej, podawana w mm, 
- g - grubość nominalna ścianki rury podawana w mm, 
- SDR - znormalizowany stosunek wymiarów, stosunek nominalnej średnicy zewnętrznej do nominalnej 

grubości ścianki danej rury, 
- SN - sztywność obwodowa (pierścieniowa) rury, wyraŜa zdolność rury do przejmowania zewnętrznych 

obciąŜeń, pochodzących od gruntu lub ruchu kołowego, wyraŜana w kPa, 
- MFI - wskaźnik szybkości płynięcia. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2.  Rurociągi grawitacyjne. 
 
 Przyłącze kanalizacji deszczowej naleŜy wykonać z rur i kształtek do kanalizacji zewnętrznej o przekroju 
kołowym, kielichowanych na uszczelkę, typu średniego „N” SN4, SDR41 lub typu cięŜkiego „S” SN8, SDR34 
wg PN-EN 1401-1:2009 i PN-EN 476:2012. 
  Rury te muszą charakteryzować się: 
-  odpornością na obciąŜenia statyczne i dynamiczne, 
-  odpornością na korozję ogólną i wŜerową, 
-  odpornością na długotrwałe oddziaływanie kwaśnego i zasadowego środowiska gruntowo-wodnego i olejów 

(pH 2-12), 
-  odpornością na oddziaływanie chemiczne odprowadzanych ścieków, 
-  odpornością na ścieranie w wyniku działania wód mocno zamulonych i zanieczyszczonych, 
-   odpornością na ścieki o temp. do +45ºC przy przepływie ciągłym i do +60ºC przy przepływie krótkotrwałym, 
-  gładką powierzchnią wewnętrzną, 
-  niskim współczynnikiem rozszerzalności termicznej. 
 
2.3.  Separator tłuszczu. 
 
 Jako uzbrojenie przyłącza naleŜy zastosować separator tłuszczu z osadnikiem o poniŜszych cechach 
konstrukcyjnych: 
- zbiornik DN1000 z prefabrykatów betonowych (beton wibroprasowany C35/45, wodoszczelny W8 i 

mrozoodporny), spełniający wymagania norm PN-B-10729 i PE-EN 1917, 
- pokrywa Ŝelbetowa DN1000 wyposaŜona we właz Ŝeliwny DN600 klasy B125 wg PN-H-74051-2 i PN-EN 

124:2000, 
- pojemność całkowita 990 l, 
- pojemność magazynowania tłuszczu 390 l, 
- pojemność części osadowej 400 l, 
- w zbiorniku znajdują się profile (deflektory) ze stali nierdzewnej, wymuszające odpowiedni przepływ 
ścieków, 

- w korpusie wykonane są otwory ø160 mm z uszczelkami do podłączenia rur kanalizacyjnych  
- posiadają Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie, 
 Przykładowo dobrano separator tłuszczu z osadnikiem PST-H 2/400. 
 
2.4.  Studnie inspekcyjne. 
 
 Jako studzienki inspekcyjne naleŜy stosować studzienki DN400, wykonane z tworzyw sztucznych zgodnie z 
normą PN-EN 13598-2 z następujących elementów: 
- kinety PP-B DN400, 
- uszczelki DN400 mm z EPDM do rury trzonowej karbowanej, 
- rury trzonowej karbowanej PP-B SN4 (B) DN400, 
- pierścienia uszczelniającego DN400/31 z EPDM do połączenia rury trzonowej z teleskopem,  
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- teleskopu składającego się z rury PVC-U DN315 i zwieńczenia włazem Ŝeliwnym klasy B125 wg PN-EN 
124:2000. 

- wkładek „in situ” do podłączeń bocznych przewodów kanalizacyjnych. 
 
2.5.  Tuleje ochronne. 
 
 N tuleje ochronne naleŜy stosować rury stalowe czarne ze szwem wzdłuŜnym, przewodowe wg PN-79/H-
74244, zabezpieczone antykorozyjnie. 
 Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową stalową ocynkowaną a rurą ochronną stalową naleŜy wypełnić masą 
lub pianką montaŜową PUR do przejść instalacyjnych. 
 
2.6.  Składowanie materiałów. 
 
2.6.1.  Składowanie rur. 
   
  Rury naleŜy składować na równym, gładkim i podłoŜu bez kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach. 
Zwoje naleŜy składować w pozycji poziomej. Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować na po 3 
jedna na drugiej do wysokości max 3 m, przy czym ramki wiązek powinny spoczywać na sobie. Luźne rury lub 
niepełne wiązki moŜna składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładach drewnianych o szerokości min 
10 cm, grubości min 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy z boku powinny być zabezpieczone przez drewniane 
wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 
warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o innych średnicach powinny być składowane oddzielnie. 
  NaleŜy unikać składowania przez okres dłuŜszy niŜ 12 miesięcy bez stosowania odpowiednich środków 
zabezpieczających. W przypadku przykrycia rur i kształtek plandekami nieprzepuszczającymi światła naleŜy 
zapewnić ich dobrą wentylację. 
Elementy uszczelniające naleŜy starannie chronić przed światłem i składować w suchym chłodnym miejscu. 
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak równieŜ ich przetaczanie i wleczenie. NaleŜy unikać wyginania i 
napręŜeń udarowych. 
 
2.6.2.  Składowanie elementów prefabrykowanych. 
 
 Przy składowaniu prefabrykatów naleŜy przestrzegać następujących zasad:  
- teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposaŜony 

w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe, 
- pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykat6w naleŜy zachować trakty komunikacyjne dla 

ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów, 
- prefabrykaty naleŜy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montaŜowych, 
- kaŜdy rodzaj prefabrykatów róŜniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany 

osobno, 
- prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoŜa  

 minimum 15 cm, 
- podkłady w miejscu styku z prefabrykatem powinny posiadać elastyczną wykładzinę, 
- w zaleŜności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na  

 podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeŜa prefabrykatu, 
- prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80 m, 
- stosy powinny być prawidłowo ułoŜone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem, 
- załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów naleŜy przeprowadzać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych oraz odpowiednimi przepisami. 
 
2.6.3. Składowanie uzbrojenia i innych materiałów. 
 
 Elementy uzbrojenia powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami 
producentów oraz powinny być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki odtłuszczające, farby i inne) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany w zamkniętych pomieszczeniach zabezpieczone przed wpływami 
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały łatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje 
naleŜy je przechowywać z zachowaniem szczególnej ostroŜności w zakresie ochrony ppoŜ. 
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2.6.4.  Składowanie kruszywa. 
 
 Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka rurociągu. 
 PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
 
3.  SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót montaŜowych. 
 
 W zaleŜności od potrzeb, wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót montaŜowych: 
- Ŝuraw samochodowy 4 t, 
- wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18, 
- samochód skrzyniowy 5-10 t. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni transport dla poszczególnych materiałów i urządzeń. Pojazdy 
powinny posiadać odpowiednie wyposaŜenie stosownie do przewoŜonego ładunku oraz powinno się stosować 
do ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów. 
 
4.2.  Transport rur. 
 
 Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. Rury powinny 
być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie 
lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. Sposób transportu musi nadto być zgodny z instrukcją producenta w 
tym zakresie.  
 Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niŜszej. 
 W trakcie rozładunku przy uŜyciu Ŝurawi naleŜy stosować liny miękkie np. nylonowe.  
Nie wolno stosować metalowych lin i łańcuchów. Rury w oryginalnych zapakowanych wiązkach naleŜy 
rozładowywać z zastosowaniem wózków widłowych 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o 
więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur naleŜy układać na podkładach drewnianych, 
podobnie poszczególne warstwy naleŜy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niŜ wystające 
części rur. 
 
4.3. Transport włazów kanałowych. 
  
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego 
naleŜy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
 
4.5.  Transport pozostałych materiałów. 
 
 Pozostałe materiały jak elementy uzbrojenia (studzienek z tworzyw) powinny być transportowane w 
oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz powinny być przewoŜone zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
 
 



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI – ZAGOSPODAROWANIE TERENU” 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” Jerzy Kuj awski 
ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

97 
 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z normą: BN-88/6731-08. Kruszywa 
moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości 
gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze i wykończeniowe. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi. 
 Przed wykonaniem wykopów naleŜy zdjąć odcinek nawierzchni drogi asfaltowej wraz z podbudową i po 
wykonaniu rurociągów i zasypaniu wykopów naleŜy odtworzyć nawierzchnię i podbudowę. 
 W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający 

teren, 
- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza 

teren przylegający do wykopu; 
- w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
 
5.3.  Roboty montaŜowe. 
 
5.3.1.  Ogólne zasady montaŜu i układania rurociągów. 
 

 Przy układaniu rur wzdłuŜ tras wykopów naleŜy stosować się do następujących wskazówek: 
- rury naleŜy układać jak najbliŜej wykopu, 
- pojedyncze rury powinny spoczywać na równej powierzchni i być równomiernie podparte dla zmniejszenia 

ugięć, 
- po wykonaniu wykopu, rury naleŜy układać po przeciwnej stronie niŜ odkładany grunt z wykopu, 
- naleŜy pozostawić miejsce na przemieszczanie się koparki, 
- rury nie mogą być naraŜone na działanie cięŜkiego sprzętu i ruchu kołowego, oraz muszą być zabezpieczone 

przed ewentualnymi podmuchami wiatru, 
- naleŜy chronić rury przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego, które moŜe 

spowodować, wyginanie się rury, 
- wygięcie takie moŜe być zlikwidowane przez obrócenie rury chłodniejszą stroną do słońca lub przez 

umieszczenie rury w cieniu, ponadto pozostawienie rur w pakietach zmniejsza moŜliwość wyginania się rur 
w wyniku działania promieniowania słonecznego, 

- rury naleŜy układać kielichem skierowanym w górę przewodu. 
 Przy montaŜu rurociągów powinny być spełnione warunki zapewniające prawidłowe wykonanie połączeń, 

szczelność przewodów i właściwą eksploatację sieci: 
- montaŜ przewodów z tworzyw sztucznych naleŜy przeprowadzać przy temperaturze otoczenia 0 ÷ 30°C, 
-  najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu 

(samooczyszczania), tj. 0,6 ÷ 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze niŜ 0,5 %, 
-  głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania gruntów 1,0÷1,3 m, a przy 

mniejszych zagłębieniach naleŜy odpowiednio ocieplić kanał, 
- naleŜy dąŜyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci zapewniało moŜliwość ewentualnego 

skanalizowania obiektów połoŜonych przy tym kanale, 
- do budowy przewodu mogą być uŜywane tylko rury, kształtki i łączniki nie wykazujące uszkodzeń (np. 

wgnieceń, pęknięć oraz rys na ich powierzchniach), 
- układanie przewodu moŜe być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoŜa (podłoŜe profiluje się w 

miarę układania odcinków rurociągu), 
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- przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości w co najmniej 1/4 swego 
obwodu, 

- jeŜeli występuje taka moŜliwość, naleŜy montować przewód na powierzchni terenu, a następnie opuszczać go 
na dno wykopu; metoda ta moŜe być stosowana przy wykopach wąsko przestrzennych bez obudowy ścian, a 
przede wszystkim bez poprzecznych poziomych i dotyczy zwykle rurociągów produkowanych w zwojach 
oraz rur PE w odcinkach o średnicach poniŜej 280 mm; przewód montowany jest na podkładach 
drewnianych ułoŜonych na poboczu wykopu, bądź na pomoście drewnianym ustawionym nad wykopem; 
maksymalna długość montowanego odcinka rurociągu jest zaleŜna od rozstawu węzłów, ale nie moŜe być 
większa niŜ 100; przy opuszczanie przewodu PVC na dno wykopu naleŜy zwrócić uwagę na oznakowania 
granicy wcisku bosych końców rur w kielichy oraz na nie przekraczanie dopuszczalnego ugięcia przewodu, 

- układanie pojedynczych rur stosuje się dla średnic powyŜej 225 mm; rury rozmieszcza się na dnie wykopu i 
kolejno wykonuje się złącza, przy czym rura zakończona kielichem (do którego jest wciskany bosy koniec 
następnej rury) powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki, 

- dopuszcza się zginanie na zimno rur wykorzystując ich elastyczność i elastyczność samych złącz pod 
warunkiem, Ŝe nie spowoduje to ugięcia w kielichu większego niŜ 2º, 

-  niedozwolone jest gięcie rur na gorąco (odchylona rura nie moŜe być nawiercana). 
 
5.3.2.  MontaŜ rurociągu grawitacyjnego rur PVC. 
 

 MontaŜ rurociągu grawitacyjnego naleŜy przeprowadzić w następujący sposób: 
- rury i kształtki naleŜy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed montaŜem, sprawdzić pod kątem 

występowania ewentualnych uszkodzeń, 
-  rur nie naleŜy zrzucać do wykopu, 
-  nie moŜna montować uszkodzonych rur, kształtek oraz elementów uszczelniających, 
-  aby zapewnić prawidłowe połoŜenie rury w wykopie naleŜy ją co 30 do 40 cm przysypać, 
- po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie naleŜy przeprowadzić montaŜ zgodnie z projektowanym 

spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niŜszej do punktu o rzędnej wyŜszej, 
- naleŜy usunąć dekle zabezpieczające, zarówno z kielicha rury juŜ ułoŜonej, jak i z bosego końca kolejnej 

rury, 
- ustawić współosiowo łączone elementy, 
- posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg, 
- wcisnąć bosy koniec do kielicha mufy. 

 Ponadto: 
- po nasmarowaniu końców bosych rur nie moŜna dopuścić do ich kontaktu z gruntem, 
- nie moŜna doprowadzić do zabrudzenia kielicha mufy, 
- bosy koniec rury wciskać do osiągnięcia przez czoło kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewnętrznej 

powierzchni rury, 
- jeŜeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska się do końca kielicha mufy (do oporu), a następnie cofa o 

około 1 cm, 
- montując przewody naleŜy upewnić się, Ŝe poszczególne odcinki rur ułoŜone są w linii prostej i nie są od-

chylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku, 
- wciskanie bosego końca rury do kielicha moŜe być wykonywane z zastosowaniem prostej dźwigni przy 

uŜyciu drąŜka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podłuŜnym za pomocą obejmy pier-
ścieniowej i wyciągarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o większych średnicach), 

- decyzja naleŜy do wykonawcy, jaka metoda będzie stosowana do montaŜu rurociągu, 
- niedozwolone jest uŜywanie łyŜki koparki do wciskania rury w kielich. 
  Przycinanie rur wykonywane jest po stronie bosego końca. Cięcia dokonuje się piłą mechaniczną lub ręczną 
przy zachowaniu następującej kolejności robót: 
- oznaczyć na powierzchni zewnętrznej rury linię cięcia oraz granicę wcisku rury w kielich w odległości od 

linii ci ęcia takiej jak długość fabrycznie oznaczona na bosym końcu, 
- umieścić rurę w korytku drewnianym tak, aby linia cięcia rury znalazła się naprzeciw szczeliny w ściankach 

korytka, 
- przytrzymać rurę w korytku i dokonać cięcia, 
- wykonać fazowanie końcówki rury za pomocą pilnika - zdzieraka, 
- wygładzić powierzchnię cięcia i fazowania oraz wyokrąglić krawędzie za pomocą pilnika gładzika, 
- posmarować końcówkę środkiem poślizgowym, 
- końcówka bosego końca rury jest gotowa do wsunięcia w kielich mufy. 
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5.4.  MontaŜ separatora tłuszczu. 
 
  MontaŜ separatora tłuszczu naleŜy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzenia dostarczoną wraz z tym 
urządzeniem przez producenta. W przypadku korpusu opartego na konstrukcji betonowej naleŜy stosować się do 
ogólnych zasad montaŜu studzienek betonowych i Ŝelbetowych., przedstawionych poniŜej: 
- naleŜy przygotować i odwodnić wykop, 
- dno studni w gruntach suchych naleŜy posadowić na warstwie zagęszczonego tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o  

grubości od 15 do 20 cm, a w gruntach suchych  nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe 
naleŜy wykonać jw. łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi, 

- po montaŜu prefabrykowanego dna studni naleŜy wkleić, w nawiercone w ściance studni otwory, szczelne 
przejścia lub króćce połączeniowe do rur PVC-U za pomocą kleju na bazie Ŝywicy epoksydowej, 

- otwory do przejść naleŜy wykonać z tolerancją wymiarową: h = ± 1 mm, α = ± 0,5º, 
- następnie naleŜy na kręgu dennym studni zamontować kolejno kręgi betonowe oraz na nich płytę pokrywową  

uszczelniając połączenia za pomocą uszczelek gumowych na środku poślizgowym; smarem poślizgowym 
naleŜy pokryć zewnętrzną powierzchnię umieszczona na dolnym elemencie studni i wewnętrzna 
powierzchnię „zamka” górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę, 

- następnie, jeŜeli zachodzi taka potrzeba, naleŜy ułoŜyć na płycie pokrywowej pierścienie dystansowe, 
- jeŜeli istnieje konieczność wykorzystania większej ilości pierścieni dystansowych naleŜy je połączyć 

zaprawą betonową o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm, 
- bezpośrednio na pokrywie lub pierścieniu dystansowym naleŜy umieścić skrzynkę włazową wg PN-EN 124 i 

PN-H-74051, 
- poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nawierzchnią, 

natomiast w terenach zielonych powinien być usytuowany min 8 cm nad powierzchnią terenu. 
 
5.5.  MontaŜ studzienek inspekcyjnych. 
 
 MontaŜ studzienek inspekcyjnych z tworzyw sztucznych naleŜy przeprowadzić zgodnie z instrukcją 
wybranego systemu studzienek. Zasady montaŜu studzienek z tworzyw sztucznych opisano poniŜej. 
 
5.5.1. Roboty ziemne. 
 
 Szerokość wykopu musi być wystarczająca dla swobodnego wykonania połączenia rur ze studzienką. 
Połączenie to wykonuje się analogicznie do połączenia bosego końca i kielicha rury. Dla systemu studni z rur 
gładkich PVC będzie to osadzenie bosego końca rury w kielichu kinety (kielichy kinety posiadają system 
uszczelek wargowych) z jednej strony i osadzenia bosego końca wylotu kinety w kielichu rury PVC z drugiej 
strony. Podejścia boczne przystosowane są do włączenia bosego końca rury PVC. 
 Grubość podsypki pod studzienką powinna być taka, jak grubość podsypki pod rurociągiem. Najczęściej jest 
to warstwa o grubości 15 cm. Podsypka, na której ma być posadowiona studzienka, moŜe być formowana na 
dwa sposoby: 
1) Wykop naleŜy pogłębić, a studzienkę naleŜy posadowić na podsypce z materiału odkładanego z wykopu po 

odpowiedniej jego selekcji i zagęszczeniu. 
2) Przywieziony z zewnątrz materiał sypki naleŜy umieścić w wykopie i lekko zagęścić. 
 Właściwy materiał na podsypkę i wypełnienie wokół rury trzonowej studzienki moŜe być uzyskany przez 
odpowiednią selekcję gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony. Materiał uŜyty na obsypkę studzienki (w 
tym rury trzonowej) musi być taki sam, jak materiał uŜyty do wykonania obsypki rurociągu. Materiał uŜyty do 
zasypywania wykopu nie powinien zawierać głazów, ostrych kamieni, brył gliny, kredy lub zmroŜonej ziemi.  
 JeŜeli rurociąg wymaga wykonania dodatkowego fundamentu, to taki sam fundament musi posiadać 
studzienka. Zarówno w przypadku rurociągu jak i studzienki, naleŜy wykonać odpowiednią warstwę 
wyrównawczą na fundamencie. Szczegóły wykonania, granulacja itp. są takie same jak dla rurociągów. 
 
5.5.2. Ogólne zasady montaŜu studzienek z tworzyw sztucznych. 
 
 Czynności przy montaŜu studzienek kanalizacyjnych zaleŜą od ich typu i elementów składowych. RóŜnice w 
wykonawstwie związane są przede wszystkim z rodzajem zwieńczenia studzienki przy powierzchni 
(zakończenie rurą teleskopową z włazem Ŝeliwnym czy teŜ pierścieniem i pokrywą betonową lub Ŝeliwną) 
oraz rozwiązaniem części dolnej studzienki (studzienka bez osadnika lub z osadnikiem). Przy wykonywaniu 
studzienki naleŜy uwzględnić szczególne wymagania projektu odnośnie poziomów i rzędnych wzajemnego 
osadzania w studzienkach przewodów wlotowych i wylotowych, oraz ich umieszczenie w stosunku do dna 
studzienki. 
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5.5.3. Szczegółowe zasady montaŜu studzienek z tworzyw sztucznych: 
 
1) Kinetę posadawia się sztywno na właściwie przygotowanej podsypce poprzez wciśnięcie tak, aby wypełnić 

puste przestrzenie pod jej dnem. Kinetę łączy się z rurociągami analogicznie do łączenia rur. 
2) Tak posadowioną kinetę zasypuje się do wysokości ok. 15 cm powyŜej wlotów kinety. Następnie naleŜy 

przygotować kinetę do montaŜu rury trzonowej, którą trzeba najpierw przyciąć piłą ręczną lub mechaniczną 
na potrzebną długość. Rurę trzonową naleŜy przyciąć do takiej długości, aby rura teleskopowa była 
zagłębiona w rurze trzonowej na min. 20 cm. Uszczelkę naleŜy oczyścić i posmarować środkiem 
poślizgowym. Końcową część rury trzonowej naleŜy przeszlifować w celu usunięcia zadziorów. Przed 
umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, naleŜy zmierzyć głębokość, na jakiej będzie umieszczona rura w 
kinecie (odległość pomiędzy wewnętrznym zwęŜeniem kinety a jej górną krawędzią). Tak zmierzony 
odcinek naleŜy zaznaczyć na rurze pionowej. Przygotowaną rurę trzonową naleŜy ręcznie wcisnąć w kinetę 
do wcześniej zaznaczonej głębokości. 

3) Wokół kinety i rury trzonowej naleŜy bardzo starannie wykonać warstwami obsypkę i zasypanie wykopu z 
wymaganym stopniem zagęszczenia. Warunki wykonania, materiał, stopień zagęszczenia i uŜywany sprzęt są 
analogiczne jak dla rurociągów. 

4)  Pierścień uszczelniający rury teleskopowej trzeba oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym od środka, 
w miejscu gdzie przesuwa się teleskop. Umieścić teleskop w rurze trzonowej i włoŜyć do włazu pokrywę. 

5) Po zamontowaniu rury teleskopowej naleŜy ustalić poziom włazu Ŝeliwnego za pomocą łaty niwelacyjnej. 
6) Przy zasypywaniu konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby wypełnienie wokół górnej części 

studzienki było rozłoŜone równomiernie. Materiał wypełniający powinien być bardzo dobrze zagęszczony, 
aby umoŜliwi ć przenoszenie zakładanych obciąŜeń 

7) Ramy włazów Ŝeliwnych muszą być zatopione w asfalcie na głębokości min.100 mm (lub osadzone w 
wylewanej płycie betonowej na długości min. 100 mm - patrz rysunek obok), 

8)  W początkowej fazie robót właz powinien być wyciągnięty (uniesiony) ponad powierzchnię asfaltu o około 
50 mm, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń do wykonania następnych robót. 

9)  Podstawową kwestią jest całkowite usunięcie piasku lub Ŝwiru z górnej części studzienki. Asfalt musi 
całkowicie przylegać do Ŝeliwnej ramy włazu. 

10) Właz powinien być osadzony (wciśnięty) w gorący asfalt, który musi być bardzo dobrze upakowany pod 
ramą włazu. 

11) świr, ewentualnie piasek, musi być bardzo dobrze zagęszczony w obszarze wokół rury. 
12) Górna powierzchnia włazu musi być zlicowana z powierzchnią dywanika asfaltowego, nie poniŜej i nie 

powyŜej powierzchni jezdni. 
13) Powierzchnię drogi moŜna walcować łącznie z zainstalowanym włazem studzienki. 
14) NaleŜy zastosować takie środki ostroŜności, aby Ŝwir, piasek lub asfalt nie dostawały się do wnętrza 

studzienki w czasie instalacji. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.2.  Kontrola, pomiary i badania. 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
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6.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-EN 1610:1997 (zamiast 
PN-92/B-10735). 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 

punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 

określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z kruszywa lub 

betonu, 
- badanie ewentualnego drenaŜu, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
- badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe), 
- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoŜa, 

sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie 
przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montaŜu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych 
posadowienia pokryw włazów), 

- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych 

jego warstw. 
 
6.2.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niŜ ±5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
dla pozostałych przewodów 5 cm, 

- róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie dla przewodów  z 
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm, 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Ŝadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm i  nie mogą spowodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien 
wynosić mniej niŜ 0,97. 

 
6.2.4.  Próba szczelności rurociągu grawitacyjnego. 
 
 Dla sprawdzenia szczelności rurociągu grawitacyjnego z PVC-U, naleŜy przeprowadzić próbę szczelności na 
eksfiltrację i infiltrację wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735).  
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 Próbę szczelności na eksfiltrację naleŜy przeprowadzić w następujący sposób:  
- próbę naleŜy wykonać odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi, 
- odcinek rurociągu stabilizuje się przez wykonanie obsypki, 
- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie zaślepić za pomocą balonu gumowego, korka lub odpowiednio 

uszczelnionych tarczy 
- naleŜy obniŜyć poziom zwierciadła wody gruntowej w górnej studzience o min 0,5 m poniŜej dna wykopu, 
- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej  poziomu zwierciadła wody na wysokości 

0,5 m ponad górną krawędzią otworu wlotowego, naleŜy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony 
odcinek pozostawić przez 1 h w celu naleŜytego odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody z w 
studzienkach, 

- po tym czasie, podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody w studzience górnej (przez 
30 min dla odcinka o długości do 50 m i przez 60 min dla odcinka o długości powyŜej 50 m), 

- złącza kielichowe przewodów PVC-U zastosowanych w projekcie powinny być szczelne na infiltrację przy 
szczelności na eksfiltrację. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa. 
 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociągu i uwzględnia niŜej wymienione 
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
- studzienki - szt. (sztuki), 
- wykopy i zasypki - m3 (metr sześcienny). 
 Pozostałe jednostki wg przedmiaru robót. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- roboty montaŜowe rurociągów, separatora tłuszczu i studzienek inspekcyjnych, 
- próby szczelności przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: 
około 100 m dla przewodów z tworzywa sztucznego bez względu na sposób prowadzenia wykopów.  
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ŝe 
powinna być ona uzaleŜniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona 
względami techniczno-ekonomicznymi. 
 
8.3.  Odbiór końcowy. 
 
 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
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 Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
 JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cena 1 m wykonanego i odebranego rurociągu obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
- wykonanie sączków, 
- ułoŜenie przewodów wraz z montaŜem uzbrojenia, 
- przeprowadzenie prób szczelności, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy. 
 
-   PN-EN 752:2008 1-7: Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
- PN-EN ISO 15494 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych.  
- ISO 4440 - Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw termoplastycznych. 
-   PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych. 
-  PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
-  PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
-  PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
-  PN-EN 1917 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i Ŝelbetowe. 
-   DIN 1212 cz. 2 - Stopnie z prętów stalowych dla studzienek; stopnie z prętów stalowych mocowanych w  
   prefabrykatach betonowych. 
-  DIN 4034 cz. 1 - Studzienki z prefabrykatów betonowych i Ŝelbetowych. Studzienki dla kanałów 
  i przewodów kanalizacyjnych ułoŜonych w ziemi. Wymiary, warunki techniczne dostawy. 
- PN-EN 12666-1:2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 
- PN-EN 13476-1:2008 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 1: 
Wymagania ogólne i właściwości uŜytkowe. 

- PN-EN 13476-2:2008 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 2: 
Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemu, typ A 

- PN-EN 13476-3:2008 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 3: 
Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz 
systemu, typ B. 

-  PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
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- PN-EN 13598-1:2005 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z 
płytkimi studzienkami inspekcyjnymi. 

- PN-EN 13598-2:2009/AC:2009 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych 
instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią. 

-  PN-H-74051-2 - Włazy kanałowe Klasy B125 i C250. 
-   PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego  
  i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
- BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. świr i pospółka. 
- BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
 
10.2. Materiały dodatkowe. 
 
• „Instrukcja Projektowania MontaŜu i Układania Rur PVC-U i PE Gamrat” - Gamrat, Jasło 2000 r.   
• „Katalog Techniczny PipeLife” - PipeLife, Krotoszyna 2004 r. 
• Katalog produktów - „Systemy kanalizacyjne”, PipeLife. 
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XV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 12 - PRZ YŁĄCZE 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
CPV: 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

 
1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych sanitarnych, związanych z inwestycją „Przebudowa i rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Świedziebni” w zakresie „Zagospodarowania terenu”, obejmującego przyłącze kanalizacji 
deszczowej, zlokalizowane na dz. nr dz. nr 281/6, obręb Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montaŜowych przyłącza 
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej. 
 
1.3.  Określenia podstawowe. 
 
1.3.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych. 
1.3.2. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.3.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
1.3.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych. 
1.3.5.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.3.6. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.3.7.  Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.3.8.  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego 
do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 
1.3.9.  Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, 
spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
1.3.10.  Rura ochronna - rura słuŜąca do osłony przewodów przy przejściach pod drogami lub ciekami wodnymi. 
1.3.11.  Komora robocza (pierścień) - zasadnicza część studzienki  przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
1.3.12.  StoŜek - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do 
komory roboczej. 
1.3.13.  Płyta przykrycia studzienki lub komory (zwieńczenie)- płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.3.14.  Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.3.15.  Kineta (podstawa)- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 
1.3.16.  Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 
1.3.17.  Stopień złazowy - stopień Ŝeliwny  lub stalowy, słuŜący do zejścia do komory roboczej studzienki 
kanalizacyjnej, 
1.3.18.  Rura wznośna - element rurowy spełniający rolę komory roboczej w studniach nie przełazowych.  
1.3.19.  Pierścień dystansowy - pierścień słuŜący do ustalenia określonej rzędnej włazu studzienki 
kanalizacyjnej. 
1.3.20.  Wkładka „in situ” – element wkładany w otwór wykonany w ściance komory roboczej przepompowni, 
słuŜący do podłączenia rurociągów. 
1.3.21.  Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną dna studzienki. 
1.3.22.  Płyta denna - płyta wykonana Ŝ Ŝelbetu, słuŜąca do dociąŜenie zbiornika w celu ochrony przed wyporem 
wód gruntowych. 
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1.3.23.  Pozostałe określenia - symbole: 
- PVC-U - nieplastyfikowany polichlorek winylu, 
-  DN - średnica nominalna rury z PE, PVC lub PP równa średnicy zewnętrznej, podawana w mm, 
- g - grubość nominalna ścianki rury podawana w mm, 
- SDR - znormalizowany stosunek wymiarów, stosunek nominalnej średnicy zewnętrznej do nominalnej 

grubości ścianki danej rury, 
- SN - sztywność obwodowa (pierścieniowa) rury, wyraŜa zdolność rury do przejmowania zewnętrznych 

obciąŜeń, pochodzących od gruntu lub ruchu kołowego, wyraŜana w kPa, 
- MFI - wskaźnik szybkości płynięcia. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2.  Rurociągi grawitacyjne. 
 
 Przyłącze kanalizacji deszczowej naleŜy wykonać z rur i kształtek do kanalizacji zewnętrznej o przekroju 
kołowym, kielichowanych na uszczelkę, typu średniego „N” SN4, SDR41 lub typu cięŜkiego „S” SN8, SDR34 
wg PN-EN 1401-1:2009 i PN-EN 476:2012. 
  Rury te muszą charakteryzować się: 
-  odpornością na obciąŜenia statyczne i dynamiczne, 
-  odpornością na korozję ogólną i wŜerową, 
-  odpornością na długotrwałe oddziaływanie kwaśnego i zasadowego środowiska gruntowo-wodnego i olejów 

(pH 2-12), 
-  odpornością na oddziaływanie chemiczne odprowadzanych ścieków, 
-  odpornością na ścieranie w wyniku działania wód mocno zamulonych i zanieczyszczonych, 
-   odpornością na ścieki o temp. do +45ºC przy przepływie ciągłym i do +60ºC przy przepływie krótkotrwałym, 
-  gładką powierzchnią wewnętrzną, 
-  niskim współczynnikiem rozszerzalności termicznej. 
 
2.3.  Studzienki rewizyjne. 
 
  Jako studzienki rewizyjne naleŜy zastosować studnie osadnikowe DN1000 z prefabrykatów betonowych 
(beton wibroprasowany C35/45, wodoszczelny W8 i mrozoodporny), spełniające wymagania norm PN-B-10729 
i PE-EN 1917 i posiadające odpowiednie aprobaty techniczne. W/w studzienki powinny składać się z: 
-  kręgu betonowego z dnem ze stopniami złazowymi, 
-  kręgów betonowych z uszczelkami ze stopniami złazowymi,  
-  pierścienia odciąŜającego Ŝelbetowego w przypadku studni umieszczonych w drogach, 
-  płyty pokrywowej Ŝelbetowej z otworem pod właz Ŝeliwny DN600, 
-  włazu Ŝeliwnego kanałowego DN600, B125 (12,5 t) wg PN-EN 124:2000 w przypadku studni 

umieszczonych w drogach i A15 w przypadku studni umieszczonych w terenach pozostałych, 
-  złączek montaŜowych do podłączenia przewodów. 
 
2.4.  Studnie inspekcyjne. 
 
 Jako studzienki inspekcyjne naleŜy stosować studzienki DN400, wykonane z tworzyw sztucznych zgodnie z 
normą PN-EN 13598-2 z następujących elementów: 
- kinety PP-B DN400, 
- uszczelki DN400 mm z EPDM do rury trzonowej karbowanej, 
- rury trzonowej karbowanej PP-B SN4 (B) DN400, 
- pierścienia uszczelniającego DN400/31 z EPDM do połączenia rury trzonowej z teleskopem,  
- teleskopu składającego się z rury PVC-U DN315 i zwieńczenia włazem Ŝeliwnym klasy B125 wg PN-EN 

124:2000. 
- wkładek „in situ” do podłączeń bocznych przewodów kanalizacyjnych. 
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2.5. Zbiorniki retencyjne. 
 
 Zbiorniki retencyjne słuŜą do gromadzenia wód opadowych. Zastosowano dwa monolityczne, betonowe 
zbiorniki, połączone ze sobą rurą PVC-U Ø315 mm o objętości czynnej 10 m3 kaŜdy. Zbiornik powinien 
posiadać poniŜsze cechy konstrukcyjne: 
- być wykonany z betonu klasy minimum C20/25 ( B25) i gatunku stali zbrojeniowej St500-b, 
- posiadać atest higieniczny PZH, 
- aprobatę techniczną ITB, 
- krajową deklarację zgodności projekty budowlane etykiety ze znakiem „B”. 
- wymiary zewnętrzne: 4,00 x 2,00 x 1,65 m, 
- grubość ścianek min 10 cm, 
- pojemność całkowita 12,7 m3, 
- pojemność czynna 10,0 m3. 
 Do kontroli zbiorników przewidziano kominy włazowe betonowe DN500 zwieńczone pierścieniami 
odciąŜającymi DN1000/700 o wysokości 170 mm. Na pierścieniach odciąŜających naleŜy zamontować 
pierścienie pokrywowe DN960/500 o wysokości 120 mm, na których naleŜy zamontować włazy Ŝeliwne DN600 
klasy B125 z zamknięciem wg PN-EN 124:2000. 
 Zbiorniki naleŜy posadowić na warstwie zagęszczonego tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości od 30 cm w 
gruntach suchych, a w gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać jw. 
łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. 
  
2.6. Regulator przepływu. 
 
 W zbiorniku odpływowym naleŜy zamontować stoŜkowy regulator przepływu Q=3,5-10 l/s wykonany ze 
stali nierdzewnej typu 304. Dobrano przykładowo regulator przepływu Biocent RSTWO 005 3,5-10 l/s (dla 
wysokości spiętrzenia 1-3 m). Regulator składa się z: 
- króćca wlotowego Ø90 mm, 
- komory zawirowującej strumień, 
- wyjścia do podłączenia rurociągu Ø168 mm, 
- kołnierza do montaŜu na zbiorniku. 
 Regulator przepływu ma zadanie zapewnić stały wypływ bez względu na poziom wody na wylocie. 
Regulator działa na zasadzie, iŜ ciśnienia hydrostatyczne w kontrolowanym zbiorniku wzrasta proporcjonalnie 
do wysokości słupa cieczy. Wir wodny powstający w komorze zawirowującej, rośnie w miarę zwiększania się 
ciśnienia hydrostatycznego. Wzrost zawirowań w komorze powoduje powstanie strumieni zwrotnych, 
hamujących przepływ, które nie przekraczają przepływu granicznego do danej wysokości. 
 W celu zabezpieczenia przed wylaniem się wód opadowych ze zbiornika, w przypadku awarii regulatora 
przepływu, zastosowano przelew wykonany z rur PVC-U Ø200 mm 
 
2.7.  Składowanie materiałów. 
 
2.7.1.  Składowanie rur. 
   
  Rury naleŜy składować na równym, gładkim i podłoŜu bez kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach. 
Zwoje naleŜy składować w pozycji poziomej. Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować na po 3 
jedna na drugiej do wysokości max 3 m, przy czym ramki wiązek powinny spoczywać na sobie. Luźne rury lub 
niepełne wiązki moŜna składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładach drewnianych o szerokości min 
10 cm, grubości min 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy z boku powinny być zabezpieczone przez drewniane 
wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 
warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o innych średnicach powinny być składowane oddzielnie. 
  NaleŜy unikać składowania przez okres dłuŜszy niŜ 12 miesięcy bez stosowania odpowiednich środków 
zabezpieczających. W przypadku przykrycia rur i kształtek plandekami nieprzepuszczającymi światła naleŜy 
zapewnić ich dobrą wentylację. 
Elementy uszczelniające naleŜy starannie chronić przed światłem i składować w suchym chłodnym miejscu. 
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak równieŜ ich przetaczanie i wleczenie. NaleŜy unikać wyginania i 
napręŜeń udarowych. 
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2.7.2.  Składowanie elementów prefabrykowanych. 
 
 Przy składowaniu prefabrykatów naleŜy przestrzegać następujących zasad:  
- teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposaŜony 

w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe, 
- pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykat6w naleŜy zachować trakty komunikacyjne dla 

ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów, 
- prefabrykaty naleŜy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montaŜowych, 
- kaŜdy rodzaj prefabrykatów róŜniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany 

osobno, 
- prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoŜa  

 minimum 15 cm, 
- podkłady w miejscu styku z prefabrykatem powinny posiadać elastyczną wykładzinę, 
- w zaleŜności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na  

 podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeŜa prefabrykatu, 
- prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80 m, 
- stosy powinny być prawidłowo ułoŜone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem, 
- załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów naleŜy przeprowadzać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych oraz odpowiednimi przepisami. 
 
2.7.3. Składowanie uzbrojenia i innych materiałów. 
 
 Elementy uzbrojenia powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami 
producentów oraz powinny być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki odtłuszczające, farby i inne) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany w zamkniętych pomieszczeniach zabezpieczone przed wpływami 
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały łatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje 
naleŜy je przechowywać z zachowaniem szczególnej ostroŜności w zakresie ochrony ppoŜ. 
 
2.7.4.  Składowanie kruszywa. 
 
 Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka rurociągu. 
 PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
 
3.  SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót montaŜowych. 
 
 W zaleŜności od potrzeb, wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót montaŜowych: 
- Ŝuraw samochodowy 4 t, 
- samochód skrzyniowy 5-10 t. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni transport dla poszczególnych materiałów i urządzeń. Pojazdy 
powinny posiadać odpowiednie wyposaŜenie stosownie do przewoŜonego ładunku oraz powinno się stosować 
do ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów. 
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4.2.  Transport rur. 
 
 Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. Rury powinny 
być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie 
lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. Sposób transportu musi nadto być zgodny z instrukcją producenta w 
tym zakresie.  
 Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niŜszej. 
 W trakcie rozładunku przy uŜyciu Ŝurawi naleŜy stosować liny miękkie np. nylonowe.  
Nie wolno stosować metalowych lin i łańcuchów. Rury w oryginalnych zapakowanych wiązkach naleŜy 
rozładowywać z zastosowaniem wózków widłowych 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o 
więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur naleŜy układać na podkładach drewnianych, 
podobnie poszczególne warstwy naleŜy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niŜ wystające 
części rur. 
 
4.3. Transport włazów kanałowych. 
  
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego 
naleŜy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
 
4.4.  Transport pozostałych materiałów. 
 
 Pozostałe materiały jak elementy uzbrojenia (studzienek z tworzyw) powinny być transportowane w 
oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz powinny być przewoŜone zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z normą: BN-88/6731-08. Kruszywa 
moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości 
gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze i wykończeniowe. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi. 
 Przed wykonaniem wykopów naleŜy zdjąć odcinek nawierzchni drogi asfaltowej wraz z podbudową i po 
wykonaniu rurociągów i zasypaniu wykopów naleŜy odtworzyć nawierzchnię i podbudowę. 
 W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający 

teren, 
- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza 

teren przylegający do wykopu; 
- w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
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5.3.  Roboty montaŜowe. 
 
5.3.1.  Ogólne zasady montaŜu i układania rurociągów. 
 

 Przy układaniu rur wzdłuŜ tras wykopów naleŜy stosować się do następujących wskazówek: 
- rury naleŜy układać jak najbliŜej wykopu, 
- pojedyncze rury powinny spoczywać na równej powierzchni i być równomiernie podparte dla zmniejszenia 

ugięć, 
- po wykonaniu wykopu, rury naleŜy układać po przeciwnej stronie niŜ odkładany grunt z wykopu, 
- naleŜy pozostawić miejsce na przemieszczanie się koparki, 
- rury nie mogą być naraŜone na działanie cięŜkiego sprzętu i ruchu kołowego, oraz muszą być zabezpieczone 

przed ewentualnymi podmuchami wiatru, 
- naleŜy chronić rury przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego, które moŜe 

spowodować, wyginanie się rury, 
- wygięcie takie moŜe być zlikwidowane przez obrócenie rury chłodniejszą stroną do słońca lub przez 

umieszczenie rury w cieniu, ponadto pozostawienie rur w pakietach zmniejsza moŜliwość wyginania się rur 
w wyniku działania promieniowania słonecznego, 

- rury naleŜy układać kielichem skierowanym w górę przewodu. 
 Przy montaŜu rurociągów powinny być spełnione warunki zapewniające prawidłowe wykonanie połączeń, 

szczelność przewodów i właściwą eksploatację sieci: 
- montaŜ przewodów z tworzyw sztucznych naleŜy przeprowadzać przy temperaturze otoczenia 0 ÷ 30°C, 
-  najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu 

(samooczyszczania), tj. 0,6 ÷ 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze niŜ 0,5 %, 
-  głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania gruntów 1,0÷1,3 m, a przy 

mniejszych zagłębieniach naleŜy odpowiednio ocieplić kanał, 
- naleŜy dąŜyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci zapewniało moŜliwość ewentualnego 

skanalizowania obiektów połoŜonych przy tym kanale, 
- do budowy przewodu mogą być uŜywane tylko rury, kształtki i łączniki nie wykazujące uszkodzeń (np. 

wgnieceń, pęknięć oraz rys na ich powierzchniach), 
- układanie przewodu moŜe być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoŜa (podłoŜe profiluje się w 

miarę układania odcinków rurociągu), 
- przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości w co najmniej 1/4 swego 

obwodu, 
- jeŜeli występuje taka moŜliwość, naleŜy montować przewód na powierzchni terenu, a następnie opuszczać go 

na dno wykopu; metoda ta moŜe być stosowana przy wykopach wąsko przestrzennych bez obudowy ścian, a 
przede wszystkim bez poprzecznych poziomych i dotyczy zwykle rurociągów produkowanych w zwojach 
oraz rur PE w odcinkach o średnicach poniŜej 280 mm; przewód montowany jest na podkładach 
drewnianych ułoŜonych na poboczu wykopu, bądź na pomoście drewnianym ustawionym nad wykopem; 
maksymalna długość montowanego odcinka rurociągu jest zaleŜna od rozstawu węzłów, ale nie moŜe być 
większa niŜ 100; przy opuszczanie przewodu PVC na dno wykopu naleŜy zwrócić uwagę na oznakowania 
granicy wcisku bosych końców rur w kielichy oraz na nie przekraczanie dopuszczalnego ugięcia przewodu, 

- układanie pojedynczych rur stosuje się dla średnic powyŜej 225 mm; rury rozmieszcza się na dnie wykopu i 
kolejno wykonuje się złącza, przy czym rura zakończona kielichem (do którego jest wciskany bosy koniec 
następnej rury) powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki, 

- dopuszcza się zginanie na zimno rur wykorzystując ich elastyczność i elastyczność samych złącz pod 
warunkiem, Ŝe nie spowoduje to ugięcia w kielichu większego niŜ 2º, 

-  niedozwolone jest gięcie rur na gorąco (odchylona rura nie moŜe być nawiercana). 
 
5.3.2.  MontaŜ rurociągu grawitacyjnego rur PVC. 
 

 MontaŜ rurociągu grawitacyjnego naleŜy przeprowadzić w następujący sposób: 
- rury i kształtki naleŜy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed montaŜem, sprawdzić pod kątem 

występowania ewentualnych uszkodzeń, 
-  rur nie naleŜy zrzucać do wykopu, 
-  nie moŜna montować uszkodzonych rur, kształtek oraz elementów uszczelniających, 
-  aby zapewnić prawidłowe połoŜenie rury w wykopie naleŜy ją co 30 do 40 cm przysypać, 
- po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie naleŜy przeprowadzić montaŜ zgodnie z projektowanym 

spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niŜszej do punktu o rzędnej wyŜszej, 
- naleŜy usunąć dekle zabezpieczające, zarówno z kielicha rury juŜ ułoŜonej, jak i z bosego końca kolejnej 

rury, 
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- ustawić współosiowo łączone elementy, 
- posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg, 
- wcisnąć bosy koniec do kielicha mufy. 

 Ponadto: 
- po nasmarowaniu końców bosych rur nie moŜna dopuścić do ich kontaktu z gruntem, 
- nie moŜna doprowadzić do zabrudzenia kielicha mufy, 
- bosy koniec rury wciskać do osiągnięcia przez czoło kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewnętrznej 

powierzchni rury, 
- jeŜeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska się do końca kielicha mufy (do oporu), a następnie cofa o 

około 1 cm, 
- montując przewody naleŜy upewnić się, Ŝe poszczególne odcinki rur ułoŜone są w linii prostej i nie są od-

chylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku, 
- wciskanie bosego końca rury do kielicha moŜe być wykonywane z zastosowaniem prostej dźwigni przy 

uŜyciu drąŜka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podłuŜnym za pomocą obejmy pier-
ścieniowej i wyciągarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o większych średnicach), 

- decyzja naleŜy do wykonawcy, jaka metoda będzie stosowana do montaŜu rurociągu, 
- niedozwolone jest uŜywanie łyŜki koparki do wciskania rury w kielich. 
  Przycinanie rur wykonywane jest po stronie bosego końca. Cięcia dokonuje się piłą mechaniczną lub ręczną 
przy zachowaniu następującej kolejności robót: 
- oznaczyć na powierzchni zewnętrznej rury linię cięcia oraz granicę wcisku rury w kielich w odległości od 

linii ci ęcia takiej jak długość fabrycznie oznaczona na bosym końcu, 
- umieścić rurę w korytku drewnianym tak, aby linia cięcia rury znalazła się naprzeciw szczeliny w ściankach 

korytka, 
- przytrzymać rurę w korytku i dokonać cięcia, 
- wykonać fazowanie końcówki rury za pomocą pilnika - zdzieraka, 
- wygładzić powierzchnię cięcia i fazowania oraz wyokrąglić krawędzie za pomocą pilnika gładzika, 
- posmarować końcówkę środkiem poślizgowym, 
- końcówka bosego końca rury jest gotowa do wsunięcia w kielich mufy. 
 
5.4.  MontaŜ studzienek rewizyjnych osadnikowych. 
 
  Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w 
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (6, 7, 8). 

MontaŜ studzienek naleŜy przeprowadzić w następujący sposób: 
- naleŜy przygotować i odwodnić wykop, 
- dno studni w gruntach suchych naleŜy posadowić na warstwie zagęszczonego tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o  

grubości od 15 do 20 cm, a w gruntach suchych  nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe 
naleŜy wykonać jw. łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi, 

- po montaŜu prefabrykowanego dna studni naleŜy wkleić, w nawiercone w ściance studni otwory, szczelne 
przejścia lub króćce połączeniowe do rur PVC-U za pomocą kleju na bazie Ŝywicy epoksydowej, 

- otwory do przejść naleŜy wykonać z tolerancją wymiarową: h = ± 1 mm, α = ± 0,5º, 
- następnie naleŜy na kręgu dennym studni zamontować kolejno kręgi betonowe oraz na nich płytę pokrywową  

uszczelniając połączenia za pomocą uszczelek gumowych na środku poślizgowym; smarem poślizgowym 
naleŜy pokryć zewnętrzną powierzchnię umieszczona na dolnym elemencie studni i wewnętrzna 
powierzchnię „zamka” górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę, 

- następnie, jeŜeli zachodzi taka potrzeba, naleŜy ułoŜyć na płycie pokrywowej pierścienie dystansowe, 
- jeŜeli istnieje konieczność wykorzystania większej ilości pierścieni dystansowych naleŜy je połączyć 

zaprawą betonową o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm, 
- bezpośrednio na pokrywie lub pierścieniu dystansowym naleŜy umieścić skrzynkę włazową wg PN-EN 124 i 

PN-H-74051, 
- poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nawierzchnią, 

natomiast w terenach zielonych powinien być usytuowany min 8 cm nad powierzchnią terenu. 
 
5.5.  MontaŜ studzienek inspekcyjnych. 
 
 MontaŜ studzienek inspekcyjnych z tworzyw sztucznych naleŜy przeprowadzić zgodnie z instrukcją 
wybranego systemu studzienek. Zasady montaŜu studzienek z tworzyw sztucznych opisano poniŜej. 
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5.5.1. Roboty ziemne. 
 
 Szerokość wykopu musi być wystarczająca dla swobodnego wykonania połączenia rur ze studzienką. 
Połączenie to wykonuje się analogicznie do połączenia bosego końca i kielicha rury. Dla systemu studni z rur 
gładkich PVC będzie to osadzenie bosego końca rury w kielichu kinety (kielichy kinety posiadają system 
uszczelek wargowych) z jednej strony i osadzenia bosego końca wylotu kinety w kielichu rury PVC z drugiej 
strony. Podejścia boczne przystosowane są do włączenia bosego końca rury PVC. 
 Grubość podsypki pod studzienką powinna być taka, jak grubość podsypki pod rurociągiem. Najczęściej jest 
to warstwa o grubości 15 cm. Podsypka, na której ma być posadowiona studzienka, moŜe być formowana na 
dwa sposoby: 
1) Wykop naleŜy pogłębić, a studzienkę naleŜy posadowić na podsypce z materiału odkładanego z wykopu po 

odpowiedniej jego selekcji i zagęszczeniu. 
2) Przywieziony z zewnątrz materiał sypki naleŜy umieścić w wykopie i lekko zagęścić. 
 Właściwy materiał na podsypkę i wypełnienie wokół rury trzonowej studzienki moŜe być uzyskany przez 
odpowiednią selekcję gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony. Materiał uŜyty na obsypkę studzienki (w 
tym rury trzonowej) musi być taki sam, jak materiał uŜyty do wykonania obsypki rurociągu. Materiał uŜyty do 
zasypywania wykopu nie powinien zawierać głazów, ostrych kamieni, brył gliny, kredy lub zmroŜonej ziemi.  
 JeŜeli rurociąg wymaga wykonania dodatkowego fundamentu, to taki sam fundament musi posiadać 
studzienka. Zarówno w przypadku rurociągu jak i studzienki, naleŜy wykonać odpowiednią warstwę 
wyrównawczą na fundamencie. Szczegóły wykonania, granulacja itp. są takie same jak dla rurociągów. 
 
5.5.2. Ogólne zasady montaŜu studzienek z tworzyw sztucznych. 
 
 Czynności przy montaŜu studzienek kanalizacyjnych zaleŜą od ich typu i elementów składowych. RóŜnice w 
wykonawstwie związane są przede wszystkim z rodzajem zwieńczenia studzienki przy powierzchni 
(zakończenie rurą teleskopową z włazem Ŝeliwnym czy teŜ pierścieniem i pokrywą betonową lub Ŝeliwną) 
oraz rozwiązaniem części dolnej studzienki (studzienka bez osadnika lub z osadnikiem). Przy wykonywaniu 
studzienki naleŜy uwzględnić szczególne wymagania projektu odnośnie poziomów i rzędnych wzajemnego 
osadzania w studzienkach przewodów wlotowych i wylotowych, oraz ich umieszczenie w stosunku do dna 
studzienki. 
 
5.5.3. Szczegółowe zasady montaŜu studzienek z tworzyw sztucznych: 
 
1) Kinetę posadawia się sztywno na właściwie przygotowanej podsypce poprzez wciśnięcie tak, aby wypełnić 

puste przestrzenie pod jej dnem. Kinetę łączy się z rurociągami analogicznie do łączenia rur. 
2) Tak posadowioną kinetę zasypuje się do wysokości ok. 15 cm powyŜej wlotów kinety. Następnie naleŜy 

przygotować kinetę do montaŜu rury trzonowej, którą trzeba najpierw przyciąć piłą ręczną lub mechaniczną 
na potrzebną długość. Rurę trzonową naleŜy przyciąć do takiej długości, aby rura teleskopowa była 
zagłębiona w rurze trzonowej na min. 20 cm. Uszczelkę naleŜy oczyścić i posmarować środkiem 
poślizgowym. Końcową część rury trzonowej naleŜy przeszlifować w celu usunięcia zadziorów. Przed 
umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, naleŜy zmierzyć głębokość, na jakiej będzie umieszczona rura w 
kinecie (odległość pomiędzy wewnętrznym zwęŜeniem kinety a jej górną krawędzią). Tak zmierzony 
odcinek naleŜy zaznaczyć na rurze pionowej. Przygotowaną rurę trzonową naleŜy ręcznie wcisnąć w kinetę 
do wcześniej zaznaczonej głębokości. 

3) Wokół kinety i rury trzonowej naleŜy bardzo starannie wykonać warstwami obsypkę i zasypanie wykopu z 
wymaganym stopniem zagęszczenia. Warunki wykonania, materiał, stopień zagęszczenia i uŜywany sprzęt są 
analogiczne jak dla rurociągów. 

4)  Pierścień uszczelniający rury teleskopowej trzeba oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym od środka, 
w miejscu gdzie przesuwa się teleskop. Umieścić teleskop w rurze trzonowej i włoŜyć do włazu pokrywę. 

5) Po zamontowaniu rury teleskopowej naleŜy ustalić poziom włazu Ŝeliwnego za pomocą łaty niwelacyjnej. 
6) Przy zasypywaniu konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby wypełnienie wokół górnej części 

studzienki było rozłoŜone równomiernie. Materiał wypełniający powinien być bardzo dobrze zagęszczony, 
aby umoŜliwi ć przenoszenie zakładanych obciąŜeń 

7) Ramy włazów Ŝeliwnych muszą być zatopione w asfalcie na głębokości min.100 mm (lub osadzone w 
wylewanej płycie betonowej na długości min. 100 mm - patrz rysunek obok), 

8)  W początkowej fazie robót właz powinien być wyciągnięty (uniesiony) ponad powierzchnię asfaltu o około 
50 mm, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń do wykonania następnych robót. 

9)  Podstawową kwestią jest całkowite usunięcie piasku lub Ŝwiru z górnej części studzienki. Asfalt musi 
całkowicie przylegać do Ŝeliwnej ramy włazu. 



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI – ZAGOSPODAROWANIE TERENU” 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” Jerzy Kuj awski 
ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 

113 
 

10) Właz powinien być osadzony (wciśnięty) w gorący asfalt, który musi być bardzo dobrze upakowany pod 
ramą włazu. 

11) świr, ewentualnie piasek, musi być bardzo dobrze zagęszczony w obszarze wokół rury. 
12) Górna powierzchnia włazu musi być zlicowana z powierzchnią dywanika asfaltowego, nie poniŜej i nie 

powyŜej powierzchni jezdni. 
13) Powierzchnię drogi moŜna walcować łącznie z zainstalowanym włazem studzienki. 
14) NaleŜy zastosować takie środki ostroŜności, aby Ŝwir, piasek lub asfalt nie dostawały się do wnętrza 

studzienki w czasie instalacji. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.2.  Kontrola, pomiary i badania. 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
6.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-EN 1610:1997 (zamiast 
PN-92/B-10735). 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 

punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 

określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z kruszywa lub 

betonu, 
- badanie ewentualnego drenaŜu, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
- badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe), 
- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoŜa, 

sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie 
przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montaŜu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych 
posadowienia pokryw włazów), 
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- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych 

jego warstw. 
 
6.2.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niŜ ±5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
dla pozostałych przewodów 5 cm, 

- róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie dla przewodów  z 
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm, 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Ŝadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm i  nie mogą spowodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien 
wynosić mniej niŜ 0,97. 

 
6.2.4.  Próba szczelności rurociągu grawitacyjnego. 
 
 Dla sprawdzenia szczelności rurociągu grawitacyjnego z PVC-U, naleŜy przeprowadzić próbę szczelności na 
eksfiltrację i infiltrację wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735).  
 Próbę szczelności na eksfiltrację naleŜy przeprowadzić w następujący sposób:  
- próbę naleŜy wykonać odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi, 
- odcinek rurociągu stabilizuje się przez wykonanie obsypki, 
- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie zaślepić za pomocą balonu gumowego, korka lub odpowiednio 

uszczelnionych tarczy 
- naleŜy obniŜyć poziom zwierciadła wody gruntowej w górnej studzience o min 0,5 m poniŜej dna wykopu, 
- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej  poziomu zwierciadła wody na wysokości 

0,5 m ponad górną krawędzią otworu wlotowego, naleŜy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony 
odcinek pozostawić przez 1 h w celu naleŜytego odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody z w 
studzienkach, 

- po tym czasie, podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody w studzience górnej (przez 
30 min dla odcinka o długości do 50 m i przez 60 min dla odcinka o długości powyŜej 50 m), 

- złącza kielichowe przewodów PVC-U zastosowanych w projekcie powinny być szczelne na infiltrację przy 
szczelności na eksfiltrację. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa. 
 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociągu i uwzględnia niŜej wymienione 
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
- studzienki - 1 szt. 
- wykopy i zasypki - m3 (metr sześcienny). 
 Pozostałe jednostki wg przedmiaru robót. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- roboty montaŜowe rurociągów i uzbrojenia, 
- próby szczelności przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: 
około 100 m dla przewodów z tworzywa sztucznego bez względu na sposób prowadzenia wykopów.  
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ŝe 
powinna być ona uzaleŜniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona 
względami techniczno-ekonomicznymi. 
 
8.3.  Odbiór końcowy. 
 
 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
 Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
 JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 
  
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
 
 Cena 1 m wykonanego i odebranego rurociągu obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
- wykonanie sączków, 
- ułoŜenie przewodów wraz z montaŜem uzbrojenia, 
- przeprowadzenie prób szczelności, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy. 
 
-   PN-EN 752:2008 1-7: Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
- PN-EN ISO 15494 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych.  
- ISO 4440 - Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw termoplastycznych. 
-   PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych. 
-  PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
-  PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
-  PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
-  PN-EN 1917 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i Ŝelbetowe. 
-   DIN 1212 cz. 2 - Stopnie z prętów stalowych dla studzienek; stopnie z prętów stalowych mocowanych w  
   prefabrykatach betonowych. 
-  DIN 4034 cz. 1 - Studzienki z prefabrykatów betonowych i Ŝelbetowych. Studzienki dla kanałów 
  i przewodów kanalizacyjnych ułoŜonych w ziemi. Wymiary, warunki techniczne dostawy. 
- PN-EN 12666-1:2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 
- PN-EN 13476-1:2008 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 1: 
Wymagania ogólne i właściwości uŜytkowe. 

- PN-EN 13476-2:2008 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 2: 
Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemu, typ A 

- PN-EN 13476-3:2008 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 3: 
Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz 
systemu, typ B. 

-  PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
- PN-EN 13598-1:2005 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z 
płytkimi studzienkami inspekcyjnymi. 

- PN-EN 13598-2:2009/AC:2009 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych 
instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią. 

-  PN-H-74051-2 - Włazy kanałowe Klasy B125 i C250. 
-   PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego  
  i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
- BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. świr i pospółka. 
- BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
 
10.2. Materiały dodatkowe. 
 
• „Instrukcja Projektowania MontaŜu i Układania Rur PVC-U i PE Gamrat” - Gamrat, Jasło 2000 r.   
• „Katalog Techniczny PipeLife” - PipeLife, Krotoszyna 2004 r. 
• Katalog produktów - „Systemy kanalizacyjne”, PipeLife. 
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XVI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 13 - PR ZYŁ ĄCZE 
CIEPLNE  
CPV: 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 

 
1.  WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych sanitarnych, związanych z inwestycją „Przebudowa i rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Świedziebni” w zakresie „Zagospodarowania terenu”, obejmującego przyłącze cieplne, 
zlokalizowane na dz. nr dz. nr 281/6, obręb Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 . 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót branŜy sanitarnej związanych z 
montaŜem przyłącza cieplnego. 
 
1.4.  Określenie podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustaleniami normy PN-90/B-01421 oraz z Ogólną 
Specyfikacją Techniczną nr 1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
1.4.1. Preizolowana sieć ciepłownicza – sieć ciepłownicza budowana z rur i elementów preizolowanych.  
1.4.2. Rura preizolowana – preizolowany zespół rurowy: prefabrykat składający się z rury przewodowej, 
materiału izolacyjnego i rury osłonowej.  
1.4.3. Preizolowana kształtka – preizolowany łuk, preizolowane odgałęzienie itp. – prefabrykat składający się z 
kształtki z rury przewodowej, materiału izolacyjnego i płaszcza osłonowego, z nie zaizolowanymi końcówkami 
rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi elementami preizolowanymi.  
1.4.4. Preizolowany element (preizolowana armatura – zespół armatury, preizolowany kompensator): 
prefabrykat składający się z zaworu, kompensatora lub innego urządzenia, materiału izolacyjnego i płaszcza 
osłonowego (zaizolowany termicznie i przeciwwilgociowo zawór, kompensator itd. z króćcami – nie 
zaizolowanymi końcówkami rury przewodowej, do spawania).  
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
2.2.  Rurociągi i kształtki preizolowane. 
 
 Przyłącza cieplne naleŜy wykonać z rur i kształtek preizolowanych składających się z:  
- rur przewodowych - atestowanych stalowych rur bez szwu wykonanych wg PN-80/H-74219, materiał wg 

PN-89/H-84023/07 gatunek stali R-35 lub wg DIN-1629, gatunek stali St-37.0, lub według PN-EN-10216-2, 
stal w gatunku 235 GH albo atestowane stalowe rury ze szwem wg DIN-1626, gatunek stali St-37.0 albo 
zgodne z PN-EN-10217-2, PN-EN-10217-5 stal w gatunku P 235 GH, 

- izolacji cieplnej - jest to sztywna pianka poliuretanowa (PUR), spełniająca wymagania normy PN-EN 253,  
- płaszcza osłonowego - rury z twardego polietylenu PE-HD. 
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3.  SPRZĘT. 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
3.2.  Rodzaje sprzętu. 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania przyłączy cieplnych  powinien wykazać się moŜliwością 
wykorzystania następującego sprzętu do robót montaŜowych: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5 t, 
- samochód dostawczy 0,9 t, 
- Ŝuraw samochodowy do 4 t, 
- spręŜarka powietrza elektryczna przewoźna, 
- palnik gazowy lub spawarka elektryczna. 
 Ponadto wykonawca musi posiadać moŜliwość wykorzystania sprzętu właściwego przy montaŜu rurociągów 
w technologii preizolowanej. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
4.2.  Transport rurociągów. 
 
 Przewóz rur powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, 
które posiadają wsporniki boczne o max rozstawie 2 m. JeŜeli przewoŜone rury są luźne, to przy ich układaniu w 
stosy na samochodzie obowiązują te same zasady jak przy składowaniu ale wysokość stosu nie moŜe 
przekroczyć 1m.  
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Rury podczas transportu muszą być 
zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi częściami środków transportu np. śruby, łańcuchy itp. 

Przewóz i prace przeładunkowe powinny się odbywać w temp. +5 ÷ +30˚C. 
 W trakcie rozładunku przy uŜyciu Ŝurawi naleŜy stosować liny miękkie np. nylonowe. Nie wolno stosować 
metalowych lin i łańcuchów. Rury w oryginalnych zapakowanych wiązkach naleŜy rozładowywać z 
zastosowaniem wózków widłowych. 
 
4.3.  Transport pozostałych materiałów. 
 
 Pozostałe materiały jak kształtki i armatura powinny być transportowane w oryginalnych opakowaniach i 
zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz powinny być przewoŜone zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Podstawę wytyczenia trasy przyłączy cieplnych preizolowanych stanowią Rysunki i Dokumentacja Prawna. 
Wytyczenie w terenie osi przyłączy cieplnych przez odpowiednie słuŜby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów 
załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci. Przed przystąpieniem do robót naleŜy pod nadzorem 
właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w miejscach włączenia. 
 Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową przyłączy cieplnych. 
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5.2.  Roboty montaŜowe. 
 
 Przed przystąpieniem do właściwych robót montaŜowych naleŜy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i 
towarzyszące zostały wykonane prawidłowo. Sprawdzeniu podlega wykonanie wykopu, zabezpieczenie 
przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu. 
 Rurociągi ciepłownicze z preizolowanych rur i kształtek powinny być wykonane przez przeszkolonych i 
wykwalifikowanych pracowników i w sposób ciągły nadzorowane przez projektanta danej sieci oraz nadzór 
techniczny, przeszkolony - autoryzowany przez producenta zastosowanego systemu rur preizolowanych. 
 Zaleca się wykonywanie sieci cieplnych z preizolowanych rur i kształtek przy sprzyjających warunkach 
pogodowych. 
 Roboty spawalnicze przy łączeniu stalowych rur przewodowych naleŜy wykonywać w temperaturze nie 
niŜszej niŜ 0ºC, natomiast izolację i hermetyzację połączeń nie niŜszej niŜ +5ºC. W przypadku pogody dŜdŜystej 
lub opadów atmosferycznych - hermetyzację połączeń naleŜy wykonywać pod osłoną np. namiotu z folii. 
 NaleŜy zwracać uwagę, aby preizolowane rury wyposaŜone w instalację sygnalizacyjną wykrywania 
nieszczelności rurociągu układać tak, Ŝeby przewody znajdowały się zawsze na "godz. 10:00", i na "godz. 
14:00" (aby jedna etykieta producenta znajdowała się zawsze po jednej stronie złącza). 
 Rurociągi naleŜy układać ze spadkiem umoŜliwiającym odwodnienie, spadek rurociągu powinien wynosić 
nie mniej niŜ 0,3%. RóŜnica rzędnych ułoŜonego rurociągu od przewidzianych w projekcie nie powinna 
przekraczać +2 cm. 
 MontaŜ preizolowanych rurociągów wykonuje się bezpośrednio w wykopie (w wyjątkowych wypadkach 
dopuszcza się montaŜ rurociągów nad wykopem). W przypadku montaŜu rurociągu nad wykopem, proste 
odcinki rur preizolowanych ułoŜyć na podkładach drewnianych o przekroju 10x10 cm i rozstawie 2÷3 m. Przed 
ułoŜeniem rur i elementów preizolowanych w wykopie na projektowanym poziomie, naleŜy na końce rur 
nasunąć nasuwkę (w przypadku rezygnacji z zastosowania muf składanych). Dopuszczalna odchyłka 
nieosiowości odcinków rur w miejscu połączenia nie moŜe przekraczać 3º. 
 Wszystkie połączenia stalowych rur przewodowych naleŜy wykonać przez spawanie gazowe lub łukowe. 
Dopuszcza się spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o grubości ścianki do 3,6 mm. 
 Roboty spawalnicze przy łączeniu stalowych rur przewodowych naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją przez 
producenta zastosowanego systemu rur preizolowanych. 
 Podczas spawania gazowego naleŜy stosować osłony chroniące izolację termiczną i rurę osłonową (np. 
kocem niepalnym) przed oddziaływaniem płomienia palnika. Przed przystąpieniem do spawania końce stalowej 
rury przewodowej powinny być oczyszczone z powłoki antykorozyjnej, przy uŜyciu aktywnych odolejaczy bez 
rozpuszczalników oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowej (w temperaturze 175ºC - wydzielają się 
szkodliwe pary izocyjanianów). 
 Zmiany kierunku rurociągu naleŜy wykonać za pomocą prefabrykowanych kształtek preizolowanych kolan 
lub trójników. Odgałęzienia naleŜy wykonać stosując preizolowane trójniki - odgałęzienia prefabrykowane.  
Po wykonaniu połączeń spawanych i próbie szczelności przystępuje się do wykonania osłony złącza i izolacji 
termicznej oraz uszczelniania (hermetyzacji) zespołu złącza, zgodnie z instrukcją przez producenta 
zastosowanego systemu rur preizolowanych. 
 W przypadku konieczności przycięcia rury preizolowanej naleŜy usunąć część rury osłonowej i izolację 
termiczną. Minimalna długość odsłoniętego końca rury stalowej powinna wynosić 150 mm. 
 Cięcie rury osłonowej wykonać pod kątem prostym do osi rury na całym obwodzie. Przecięcia rury stalowej 
dokonać przy uŜyciu tarcz ciernych.  
 NaleŜy poddać badaniom doczołowe połączenia spawane zgodnie z instrukcją kontroli jakości złącz 
spawanych w sieciach ciepłowniczych z rur preizolowanych zastosowanego systemu.  
W przypadku gdy doczołowe połączenia spawane znajdują się w miejscach niedostępnych po wykonaniu 
rurociągu (np. przejścia pod drogą) - wtedy badaniom naleŜy poddać 100% połączeń.  
 Przyłącza cieplne naleŜy oznaczyć taśmą ostrzegawczą ułoŜoną około 30 cm nad rurociągiem.  
Przed wykonaniem obsypki rurociągów naleŜy: 
- wykonać dylatacje w tzw. strefach kompensacyjnych,  
- strefy kompensacyjne wykonywać wyłącznie w miejscach występowania elementów kompensacyjnych,  
 odgałęzień, kolan i zwęŜek zgodnie z instrukcją montaŜu zastosowanego systemu rur preizolowanych. 
- sprawdzić osiowość rurociągu,  
- sprawdzić zgodność spadku rurociągu z projektem. 
 W miejscu montaŜu kolan o kącie 45º do 90º, odgałęzień i zwęŜek naleŜy wykonać strefy kompensacyjne. 
Strefy kompensacyjne umoŜliwiają wydłuŜanie się rurociągu - pracę rurociągu w systemie samokompensacji - 
zabezpieczają rurociąg przed uszkodzeniem. W strefie kompensacji wykonuje się dylatacje wypełnione jedną lub 
kilku warstwami materiału miękkiego np. przez owinięcie rurociągu wełną mineralną, miękką pianką PUR itp. 
albo przez obłoŜenie płytami z pianki poliuretanowej. 
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Przed obsypaniem rurociągu naleŜy zabezpieczyć warstwy dylatacyjne przed przemieszczeniem, np. przez 
zamocowanie miękkim drutem o przekroju 1 mm lub wcześniejsze obłoŜenie piaskiem. 
 Przejście rurociągu preizolowanego przez ścianę (np. budynku, komory itp.) wykonane jest za pomocą 
pierścienia uszczelniającego i taśmy smarnej (gazowej), tzw. przejście szczelne. Po wykonaniu otworu dla 
przejścia na rurę preizolowaną naleŜy nasunąć pierścień uszczelniający i ułoŜyć symetrycznie względem osi 
ściany. Dla ścian o grubości do 25 cm naleŜy stosować jeden pierścień , a dla ścian o większej grubości dwa 
pierścienie i taśmę smarną. Po zakończeniu montaŜu i próbach szczelności rurociągu, otwór przejścia naleŜy 
obetonować.  
 Połączenie z rurociągiem tradycyjnym wykonuje się analogicznie jak dla tradycyjnych sieci ciepłowniczej 
tzn. wspawanie do rurociągu, rury przewodowej i tradycyjne wykonanie izolacji termicznej i jej zabezpieczenie. 
 Do wykonania zakończenia izolacji na rurociągach preizolowanych stosuje się rękawy termokurczliwe. 
Obkurczenie rękawa termokurczliwego naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją wykonania izolacji i hermetyzacji 
zespołu złącza zastosowanego systemu rur preizolowanych. 
 Przed wykonaniem zakończenia rurociągu naleŜy zaślepić otwór rury przewodowej.  

Sieć cieplną poddać 72 godz. próbie na gorąco.  
Zaprojektowany przebieg sieci i przyłączy cieplnych zapewnia ich samokompensację termiczną. 

Osoby prowadzące montaŜ sieci oraz nadzorujące winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta rur 
potwierdzające ich fachowe przygotowanie.  

Przebieg trasy przyłączy do budynków przedstawiono na planszach projektu zagospodarowania terenu oraz 
na profilach dołączonych do opisu technicznego. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.2.  Kontrola wykonania rurociągów cieplnych. 
 
 Przed przekazaniem robót naleŜy przeprowadzić kontrolę techniczną - próby szczelności, badania 
hydrauliczne oraz płukanie sieci. 
 Kontrola techniczna obejmuje: 
- sprawdzenie jakości materiałów i armatury uŜytych do budowy rurociągów cieplnych, 
- sprawdzenie zgodności ułoŜonych rurociągów cieplnych z projektem, 
- sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodność z  warunkami technicznymi, 
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych, 
- kontrolę wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących izolację termiczną i  
 hermetyzację zespołu złącza,  
- kontrolę wykonania ochrony antykorozyjnej, 
- sprawdzenie szczelności przyłączy, 
- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłoŜonych przez Wykonawcę, 
- sprawdzenie usunięcia wcześniej wykrytych wad. 
 W czasie kontroli naleŜy: 
- sprawdzić prawidłowość zagęszczenia obsypki piaskowej,  
- sprawdzić prawidłowość wykonania stref kompensacyjnych, a w szczególności długość i grubość warstw  
 dylatacyjnych oraz czy ich rozmieszczenie jest zgodne z projektem, 
- sprawdzić prawidłowość wykonania punktów stałych, kompensatorów. 
 Próby szczelności naleŜy przeprowadzić na odcinku długości nie przekraczającej 500 m, na ciśnienie próbne 
wynoszące minimum 1,5 ciśnienia roboczego w przyłączach. 
 Próbę szczelności naleŜy wykonać w temperaturze wyŜszej od 0ºC, napełniając sieć wodą na 24 godziny 
przed próbą. Wyniki prób hydraulicznych sieci ciepłowniczej uwaŜa się za zadowalające, jeŜeli w ciągu całego 
czasu prób tj. 45 min do 1 h, dla kaŜdego odcinka, nie stwierdzono spadku ciśnienia na manometrze, a szwy 
spawane nie wykazują przecieku wody i pocenia się. Minimalny okres w którym ciśnienie próbne nie powinno 
ulegać zmianom wynosi 15 min. Przy próbach szczelności wodą podgrzaną, naleŜy uwzględnić spadek ciśnienia 
spowodowany zmniejszeniem objętości wody wskutek jej ochłodzenia w czasie próby. 
 Po upływie czasu na próbę, ciśnienie naleŜy obniŜyć do ciśnienia roboczego i sprawdzić połączenia spawane 
przez ostukanie ich młotkiem o masie nie większej niŜ 1,5 kg , z rękojeścią nie dłuŜszą niŜ 500 mm. Uderzać 
naleŜy przy tym nie po samym szwie, lecz po rurze w jego pobliŜu. 
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Wykryte miejsca wadliwe naleŜy wyciąć, oczyścić i za spawać na nowo, a następnie ponownie przeprowadzić 
próbę hydrauliczną. 
Z przeprowadzonej próby szczelności naleŜy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.  
 Przed przekazaniem przyłączy do eksploatacji naleŜy przeprowadzić płukanie wg poniŜszego schematu: 
- napełnienie rurociągu wodą z istniejącego rurociągu, 
- płukanie jednokrotne, 
- kontrola napełnienia i spustu. 
 Po płukaniu naleŜy uruchomić przyłącza wykonując czynności wg poniŜszego schematu: 
- napełnienie rurociągów wodą gorącą, 
- obserwacja rurociągów przez 72 godziny nieprzerwanego ruchu próbnego, 
- ewentualne uszczelnienie dławic i usunięcie innych dostrzeŜonych usterek. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
7.2.  Jednostka obmiarowa. 
 
  Podstawową jednostką obmiarową  jest m (metr) wykonanych i odebranych przyłączy c.o. Pozostałe 
jednostki szczegółowe podano w przedmiarze robót. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i  wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montaŜowe wykonania rurociągów cieplnych, 
- wykonane włącznie do istniejącej instalacji wraz z jego izolacją, 
- zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące określania podstawy płatności. 
 

Ogólne wymagania dotyczące określania podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr 
1 - Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
 

Cena 1 m wykonanych i odebranych przyłączy cieplnych obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów,  
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I- IV i jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- wykonanie włączenia do istniejącej instalacji, 
- ułoŜenie przewodów rurociągów z rur preizolowanych wraz z robotami towarzyszącymi, 
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- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- montaŜ armatury odcinającej i odpowietrzającej w zasilanych budynkach, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Oprócz w/w robót określonych dokładnie w przedmiarze robót cena obejmuje równieŜ pozostałe roboty 
określone przez Inwestora w SIWZ. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1.  Normy. 
 
- PN-EN 448:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki - 

zespoły z rury stalowej przewodowej. 
- PN-EN 488:2005 - Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z 
izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 

- PN-EN 253:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół 
rurowy ze stalowej rury przewodowej. 

- PN-EN 253:2005/Ap1:2005 - Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej. 

- PN-EN 489:2005 - Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją 
cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 

- PN-M-69434 - Elektrody otulone do spawania. 
- PN-M-74012 - Armatura przemysłowa. 
- PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
- PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem. 
- PN-83/H-74244 - Rury stalowe ze szwem z gładkimi końcówkami. 
- PN-EN 10242:199 - Gwintowane łączniki rurowe Ŝeliwa ciągliwego. 
- PN-EN 10253-1:2006 - Kształtki rurowe do przyspawania czołowego. 
- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
 
  
 
 
 
UWAGA:  W niniejszym opracowaniu powołano się na konkretne rozwiązania katalogowe, które są podane 

tylko i wyłącznie przykładowo w celu wyznaczenia określonych parametrów oraz pewnego 
standardu jakościowego zastosowanych materiałów i urządzeń. 
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