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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST-00.00.  
          (CPV 45100000-8, 45111200-0, 45231300-8, 45231200-7, 45232100-3) 

1. Część ogólna  OST – 00.00  
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu : 
    „ Rozbudowa sieci wodociągowej   wod.  w m.  Puck ul. Żeglarzy  " 
 
Teren objęty inwestycja : miejscowość Puck   

Zamawiający : PUCKA  GOSPODARKA  KOMUNALNA  SP. Z O.O.  
                         84-100   BŁĄDZIKOWO,  UL. PUCKA 24  
 
1.2. . Przedmiot i zakres robót : 
Przedmiotem opracowania jest „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Puck ul. Żeglarzy  ” 
Rozbudowa sieci wodociągowej : 
        -    Sieć wodociągowa PE de 90 x 8,2             L =   241,0 m,                                        
        -    Hydrant  technologiczny  podziemny  DN 80  - 1 szt. 
 
Rodzaj robót towarzyszących, tymczasowych i podstawowych : 
- roboty pomiarowe SST-01 
- roboty ziemne SST-02 
- roboty przy budowie wodociągu SST-03 
- roboty drogowe SST-04 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 

 
Obecnie ta część miejscowość Puck nie ma zapewnionego wymaganego ciśnienia wody co jest przyczyną 
częstego braku pokrycia zapotrzebowania w wodę jej odbiorców. Rozbudowa sieci wodociągowej 
poprawi zabezpieczenie w wodę odbiorców obecnych i przyszłych w tej części miasta  Puck.  
Istniejące uzbrojenie to : sieci wodociągowe, sieci i przyłącza kanalizacji sanit., sieci telekomunikacyjne, 
energetyczne, sieci gazowe. Uzbrojenie projektowane poza siecią wodociągową to przyłącza 
wodociągowe na działkach prywatnych, przyłącza kanalizacji sanit. Należy liczyć się z utrudnieniami 
przy realizacji inwestycji z uwagi na projektowane sieci w pasie drogowym i podłączenia do wew. 
instalacji wodociągowej.  
            
1.5 Organizacja robót, przekazanie terenu budowy 
    Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i STWiOR. Wykonawca odpowiada za teren budowy do chwili odbioru 
końcowego robót ( po przyjęciu robót i terenu po zakończeniu budowy przez Zamawiającego). 
Przekazanie obiektu budowanego następuje komisyjnie przy udziale Inspektowa Nadzoru. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
 Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa winna być przekazana dla Wykonawcy łącznie ze spisem przekazanej 
dokumentacji i dokumentów związanych z inwestycja. Przekazanie winno być przed rozpoczęciem robót 
w terminie określonym w umowie. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003r). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek i ewentualnych zmian. Wielkości określone w 
dokumentacji projektowej i w Szczególnej Specyfikacji Technologicznej będą uważane za wartości 
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docelowe, od których dopuszczalne są niewielkie odchylenia. Gdy dostarczane materiały lub wykonane 
roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i będą mieć wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały należy zastąpić innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST, dokumenty formalno-prawne, decyzje i postanowienia oraz wydane 
uzgodnienia i opinie łącznie z zawarta umowa zobowiązują Wykonawcę do realizacji robót zgodnie z 
tymi dokumentami. W przypadku rozbieżności Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru o takie sytuacji w celu wyjaśnieniu tych rozbieżności. W przypadku, gdy materiały 
lub roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa i ST, to takie materiały zostaną zdemontowane, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na Terenie Budowy w okresie trwania realizacji 
robót aż do zakończenia i przekazania terenu Zamawiającemu. Wykonawca jest zobowiązany do 
utrzymania ruchu pieszego i kołowego ( z wyjątkiem odcinków wyłączonych z ruchu kołowego na czas 
budowy ) na terenie budowy w okresie trwania robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, jeżeli taka konieczność występuje. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą zgodne z projektem 
organizacji robót, zarządca drogi . Przystąpienie do robót Wykonawca zawiadomi o terminie rozpoczęcia 
robót ( przed ich rozpoczęciem ) w sposób określony w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach 
branżowych, decyzjach i postanowieniach oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt  zabezpieczenia terenu budowy jest 
włączony w cenę umowną. Tablica informacyjna winna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995r. 
1.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable, obiekty budowlane itp. oraz powierzy nadzór nad swoimi robotami gestorom urządzeń 
podziemnych i naziemnych w miejscu ich kolizji z wykonywana inwestycja. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia sieci i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy. Zobowiązany jest również powiadomić Inżyniera i gestorów o zamiarze wykonania tych robót. 
W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci, kabla, urządzeń technologicznych  itp. Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i/lub gestora jego urządzenia oraz będzie z nimi  
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń naziemnych i podziemnych ( kabli, sieci, przepustów, 
urządzeń technologicznych , obiektów technologicznych itp.) wykazanych w dokumentacji i dokumentach 
otrzymanych od Zamawiającego. 
1.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie : 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
1. Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych i zasobów wodnych substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
1.8 Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w 
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały aprobatę techniczna wydana przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określająca brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 
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 odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie określonej w 
umownej. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zw. „Planem BIOZ” 
Zgodnie z Prawem budowlanym Wykonawca sporządzi „Plan BIOZ” w odniesieniu do robót budowanych 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia (wg informacji BIOZ stanowiącej integralna  
części projektu budowanego). 
1.9 Plan organizacji i ochrony placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiającemu projektu 
zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy celem 
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akceptacji. Planów ogrodzenia i utrzymania porządków na placu budowy, utrzymania w czystości dróg 
publicznych i ulic przy placu budowy 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( potwierdzenie zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru ). Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby prowadzone roboty sieciowe, 
uzbrojenie , obiekty i elementy towarzyszące były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera powinien rozpocząć „roboty utrzymaniowe” nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty 
1.10 Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jedni podczas 
budowy sieci wodociągowej w ich rejonie. 
1.11. Nazwy, kody grup robót objętych przedmiotem zamówienia 
Poniższa tabela przedstawia kody, zakres i rodzaj robót budowlanych i specjalistycznych w celu 
wykonania inwestycji.  
1.12. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Ar matura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 
wodociągowej. 
Dokumentacja projektowa - służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
dla którego wymagane jest pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z projektu budowlanego, 
projektu wykonawczego, przedmiarów robót. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami 
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i ewentualnie innych niezbędnych dokumentów. 
Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca 
całość techniczno-użytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie 
drogowym. 
Ulica - droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 
Geodezyjne czynności w budownictwie, polegają na: - geodezyjnym wytyczeniu obiektu budowlanego 
w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych, oraz charakterystycznych punktów i punktów 
wysokościowych (reperów) - geodezyjnej obsłudze budowy - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
obiektów budowlanych 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne, praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót. 
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Jezdnia - cześć drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Chodnik - cześć drogi przeznaczona do ruchu pieszych. 
Kierownik budowy - Inżynier wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu 
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwu-jezdniowych - również z pasem 
dzielącym jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez inwestora przy udziale osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Rejestr obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera . 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się miedzy warstwa ścieralna a podbudowa, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna cześć nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z :  podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna cześć podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cześć podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozo-ochronna, odsączająca lub odcinająca. 
g) Warstwa mrozo-ochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej sie do nawierzchni. 
j) Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 
k) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
l) Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenia nad i pod jego powierzchnia, 
w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z 
prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługa ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania 
droga. 
ł) Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnia do głębokości przemarzania. 
m) Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
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n) Projektant - autor dokumentacji projektowej. 
p) Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
r) Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjna 
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budowa, modernizacja, 
utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu. 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i spełnia 
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 
Pozostałe użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polska Norma PN – 
ISO 7607-1 – 
„Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 „Budownictwo – Terminy stosowane w 
umowach”. 
2. Wymagania dotyczące stosowanych wyrobów budowlanych (materiały ) 
2.1 Uwagi ogólne: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko materiałów określonych w projekcie, a w przypadku 
braku określenia parametrów materiału stosować materiały zgodne z normami, przepisami i wytycznymi 
oraz dopuszczone do obrotu powszechnego. Zastosowany materiał powinien być zgodny z oferta 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem rodzaju i ilości określonych w projekcie i przedmiarze robót. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentacji i umowie. Eksploatacja źródeł materiałów np. pisaku bezie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi z 
wykopów na wskazane i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru miejsce. 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoja 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. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz aby w 
sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez wykonawców do ich 
pierwotnego stanu. 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
2.4 Wariantowe stosowania materiałów 
Dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych i urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym 
wyborze. Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym podejmie odpowiednia 
decyzje. Wybrany i zaakceptowany materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być ponownie 
zmieniany bez jego zgody. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn ( sprzęt ) 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i ustaleń z 
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Inspektorem Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Dokumentacja projektowa i SST przewiduje 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru niedopuszczone do robót. 
4. Wymagania dotyczące środków transportowych ( transport ) 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca będzie używał tylko takich środków 
transportu poziomego jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów ( 
szczególnie wielkogabarytowych ) oraz urządzeń. 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1 Ogólne wymagania wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacja projektowa, ST, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Wykonawca winien prowadzić roboty 
rozbiórkowe zgodnie z projektem organizacji robót, którego zakres winien być uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. Projekt nie przewiduje rozbiórek metoda wybuchowa. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
odniesionymi w projekcie lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nie 
odniesione w projekcie budowlanym i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć zgodnie z 
odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 
5.3 Projekt zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. 
5.4 Projekt organizacji budowy. 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy 
5.5 Projekt technologii i organizacji montażu. 
Nie przewiduje się projektu technologii i organizacji montażu. 
5.6 Czynności geodezyjne na budowie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność 
5.7 Likwidacja placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy ( przepisy administracyjne o porządku ) 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca opracuje harmonogram robót w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi rzez Inspektora Nadzoru.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
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-bhp; 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem; 
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom; 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w specyfikacji technicznej i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z projektem 
budowlanym 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania, które zapewnia o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja projektowa 
i ST. W przypadku, gdy nie zostały one określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować  można wytyczne krajowe, 
albo zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
6.4. Kontrola prowadzona przez Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określona w pkt I 
i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których w w/w dokumenty są wymagane 
przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.5. Dokumenty budowy : 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy – Prawo budowlane. 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym w przypadku nałożenia przez właściwy organ 
obowiązku jego prowadzenia; obowiązuje Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony data jego dokonania, podpisem z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego 
osoby dokonującej zapisu. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera harmonogramu robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
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- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- 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 przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest strona umowy i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu  każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
Dokumenty 
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 
każde życzenie Inspektora Nadzoru 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 
a) zgłoszenie wykonania robót budowlanych, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, korespondencje na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
6.6 . Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacji technicznej. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez zapisy 
specyfikacji technicznej, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez wykonawców inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
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ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na 
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja projektowa 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje w sposób ciągły kierownik 
budowy. Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w  ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione w uzgodnieniu 
z Inspektorem Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 
będzie podstawa do ustalenia wysokości płatności na rzecz Wykonawcy za dany odcinek robót, jeżeli 
takie rozliczenia przewiduje umowa. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż_ linii osiowej i podawać w[m ]. Jeżeli SST nie wymaga dla określonych robót inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój, powierzchnie w [m2] a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Ilości które maja być obmierzane wagowo będą w [kg.] lub [ t ]. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót dostarcza Wykonawca i zaakceptuje 
Inspektor Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej 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 Inspektorem 
Nadzoru. 
8. Wymagania dotyczące odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Ponadto występuje przy tej inwestycji odbiór instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch 
technologiczny. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulęgających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru. 
8.3. Odbiór urządzeń technicznych 
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Należy dokonać odbioru urządzeń technicznych takich jak : punkty redukcji ciśnienia i bezpośrednie 
punkty podniesienia ciśnienia sieci wodociągowej ( jeżeli występują w przedmiocie umowy ) oraz 
hydranty przed dokonaniem końcowego odbioru sieci i przyłączy wodomierzowych. 
8..4 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 Inspektor Nadzoru 
wcześniej ustala jego zakres i termin odbioru z Wykonawca robót. 
8.5. Rozruch technologiczny 
Rozruch technologiczny urządzeń winien przeprowadzić serwisant producenta urządzeń dokonując oceny 
montażu wykonanej przez Wykonawcę przy udziale Inspektora Nadzoru. Dokument z rozruchu 
technologicznego wystawiony przez serwisanta stanowi dokumentacje odbiorową oraz zapewnia 
Zamawiającemu uzyskanie gwarancji na zamontowane urządzenia 
8.6. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru konchowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 
8.7 Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający winien zorganizować odbiór „ po okresie rękojmi”. 
Okres rękojmi ustalony jest w umowie zawartej miedzy Zamawiającym a Wykonawca. 
8.8 . Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 
końcowy robót”. 
8.9 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentacje Powykonawcza zgodna z ustawa z  dnia 7 lipca 
1994r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności obowiązujących w budownictwie. Po zakończeniu budowy 
poszczególnych obiektów lub odcinków robót Wykonawca ma obowiązek dokonania inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 
zagospodarowania terenu. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót wykonawca przedłoży Inspektorowi 
Nadzoru dokumenty budowy wymienione w p. 6.5b niniejszej ST, dokumentacje projektowa wraz z 
naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami, operat geodezyjny zawierający dokumentacje 
geodezyjna sporządzona na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli 
położenia poszczególnych elementów i obiektów oraz inwentaryzacje powykonawcza. Dokumenty te 
powinny być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcę oraz zgłoszone do 
Ośrodka Geodezji i Kartografii. Złożony operat winien zawierać wszelkie dane umożliwiające wniesienie 
zmian na mapie zasadniczej, do ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
Ponadto, Wykonawca załączy sporządzone przez uprawnionego archeologa sprawozdanie z prac o 
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charakterze nadzoru archeologicznego podczas prowadzonych robót ziemnych jeżeli taki nadzór był 
ustalony. Wykonawca przygotuje 4 egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej ze wszystkimi 
załącznikami na własny koszt. Dokumentacja Geodezyjna i Archeologiczna powinny być zatwierdzone 
przez odpowiednie organy administracji państwowej. 
8.10. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty odbiorową : 
· dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
· szczegółowe specyfikacje techniczne 
· schematy technologiczne, 
· dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST, i ew. PZJ, 
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
· opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
· geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
· kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
9. Rozliczenie robót 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen jednostkowych przez 
Wykonawcę i podpisane warunki umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawca. W cenach 
jednostkowych Wykonawcy zawierają się koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących (geodezyjne 
wytyczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz  z kopia mapy zasadniczej powstałej w 
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu). Nie 
przewiduje się spisywania protokół konieczności i sporządzania kosztorysu robót dodatkowych. 
9.2 Organizacja ruchu 
Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podlegają oddzielnej zapłacie, zostały uwzględnione w 
cenach jednostkowych i podpisanych warunkach umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawca. 
Koszt organizacji ruchu obejmuje: 
· opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
· ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
· konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
· tymczasowa przebudowe urządzeń obcych 
· oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
· utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje: 
· usuniecie oznakowania oraz innych elementów związanych z organizacja ruch,  
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· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.3. Koszty zawarcie ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca. 
9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi Wykonawca. 
9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego 
Koszty zajęcia pasa drogowego, sporządzenia związanej z tym dokumentacji organizacji ruchu i 
umieszczenia urządzeń, ponosi Wykonawca. 
9.6. Koszty nadzoru archeologicznego 
Koszty prowadzenia robót ziemnych pod nadzorem archeologicznym oraz sporządzenia związanej z tym 
dokumentacji powykonawczej ponosi Wykonawca. 
10. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 z 
późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042) 
3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z późniejszymi zmianami). 
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 2000r, 
Nr 100, poz. 1086, z późniejszymi zmianami). 
6. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430). 
7. Rozporządzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 
2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
8. Załącznik I Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Zob.: Rozporządzenie Komisji (WE) No 
2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r. 
9. Załącznik II Tabela Zbieżności Miedzy CPV I CPA 96 Zob.: Rozporządzenie Komisji (WE) 
No 2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r. 
10. Załącznik III Tabela Zbieżności Miedzy CPV I CPC Prov. Zob.: Rozporządzenie Komisji 
(WE) No 2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r. 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIECI 

WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁ ĄCZAMI 
 
1.0 ROBOTY POMIAROWE SST-01 
      CPV 45111200 
2.0 ROBOTY ZIEMNE SST-02 
      CPV 45111200-0 
3.0 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ - SST-03 
     CPV 45231300-8 
4.0 ROBOTY DROGOWE SST-04 
      CPV 45111200-0 
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1.0 SST-01 ROBOTY POMIAROWE (CVP 45111200-0) 
1. Wstęp 
 1.1. Określenia podstawowe - wg OST-00.00 
2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu punktów charakterystycznych terenu budowy 
oraz roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 
- paliki drewniane o sr. 15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m 
- pręty stalowe o sr. 12 mm i długości 30 cm 
- farba 
3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu 
Prace związane ze stabilizacja i zaznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych będą 
wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem rzędnych oraz reperów 
roboczych będą wykonane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzęt 
stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Pozostałe 
wymagania wg OST-00.00. 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Materiały (paliki drewniane, pręty stalowe, farba) mogą być przewożone dowolnym transportem. 
Pozostałe wymagania wg OST-00.00. 
5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót pomiarowych. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w OST-00.00. Prace pomiarowe powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca 
zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizowac w terenie punkty główne (charakterystyczne) wykopów i 
nasypów, dróg, sieci oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Inspektora Nadzoru szkic 
wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejecie tych punktów powinno być dokonane w 
obecności Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca 
powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych sieci i dróg 
Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci  poligonizacji 
państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o 
informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte 
więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1 
cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 
5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci i 
drogi. 
5.4. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych 
- wytyczenie głównych osi wykopów i nasypów, trasy sieci dróg oraz lokalizacji zasuw 
(sytuacyjne i wysokościowe), 
- wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki drogi, rurociągów sieci głównej i przyłączy, 
rozmieszczenie i ukształtowanie nasypów oraz rozmieszczenie punktów charakterystycznych jak : studni, 
hydrantów oraz innych obiektów występujących na sieci. 
- Wykonane pomiary należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczęciem kolejnych etapów lub 
zasypaniem wykopów. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. System kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00.00. „Wymagania ogólne”. Kontrole jakości prac 
pomiarowych związanych z wyznaczaniem punktów charakterystycznych i wysokościowych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii. 
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6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych 
Należy sprawdzić położenie i rzędne punktów charakterystycznych sieci wodociągowej, przyłączy oraz 
robót drogowych. 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostka obmiaru przy prowadzeniu liniowych robót ziemnych w terenie jest 1 metr. Ogólne zasady 
odbioru robót podano w OST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór prac geodezyjnych 
Ogólne zasady odbioru prac podano w OST-00.00. „Wymagania ogólne”. Odbiór prac związanych z 
powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych  robót w terenie, następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00. „Wymagania ogólne”. Płatności za 1 m dla pomiarów przy 
robotach liniowych należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników geodezyjnych lub protokołu 
kontroli geodezyjnej. 
Cena wykonania 1 m pomiaru liniowego obejmuje: 
- wytyczenie punktów charakterystycznych sieci wodociągowej oraz przyłączy, dróg (robót 
odtworzeniowych), 
- wykonanie pomiarów sprawdzających, 
10. Przepisy związane 
- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna 0-2. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUKiK. 
- Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK. 
- Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
- Rozporządzenie MRRiB z dnia 2.04.2001 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 455 ze zmianami). 
 
2.0 SST-02 ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0) 
1 . Wstęp 
 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych dla realizacji zakresu 
określonego w dalszych ST i obejmują: 
- usuniecie warstwy humusu grub. 15 cm, 
- wykonanie wykopów dla sieci wodociągowej wraz przyłączami z umocnieniem ścian wykopów, 
- wykonanie podsypki i obsypki rurociągów z zagęszczeniem jeżeli technologia zastosowanych rur tego 
wymaga, 
- zasypanie wykopów sieci wodociągowej z zagęszczeniem, 
- wywóz nadmiaru gruntu, 
- dowóz materiału na wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, jeżeli technologia zastosowanych rur 
tego wymaga, 
- rozplantowanie humusu i obsianie trawa, 
- pompowanie wody z wykopów  
Szczegółowy zakres inwestycji podano w OST-00.00 
Szczegółowe zestawienie materiałów podano w części kosztorysowej projektu. 
Określenia podstawowe 
Głębokość wykopu – odległość miedzy terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w 
kierunku pionowym 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów. 
Wywóz gruntu – odległość wg ustaleń oferenta do miejsca składowania. 
Dowóz gruntu – odległość wg ustaleń oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadający się do zagęszczania. 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana zgodnie z 
norma BN-77/8931-12 lub odpowiednia norma krajów UE przenosząca prawo polskie. Pozostałe 
określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
OST-00.00. oraz w SST-01.01. 
2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 
- Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do wykonania nasypów i zasypania wykopów oraz nadmiar 
gruntów z wykopów musza być wywiezione na składowisko lub w miejsce wskazane przez Inspektora 
Nadzoru. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. 
- Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny być sprawdzone pod 
względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptacje Inspektora Nadzoru. 
- Materiałem do wykonania podsypki i obsypki powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty, bez 
grud i kamieni oraz zanieczyszczeń mineralnych. 
Wykopy będą prowadzone w gruntach kat. I - IV. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zasypania 
i zagęszczania według zasad niniejszej SST są grunty z wykopu. Przydatność gruntów z wykopu do 
wykonania nasypów określi Wykonawca i zaakceptuje Inspektor Nadzoru.  
Klasyfikacja gruntów nastąpi w oparciu o: 
-PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”, 
-PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów”, 
-PN-60/B-04493 „Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej”. 

Istniej możliwość wykorzystania pobliskiej żwirowni do pozyskania materiału na obsypkę, 
podsypkę lub wyminę gruntu czy do robót drogowych. 

  
Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich 

zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 
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3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania 
i transportu. W tabeli nr 1 podano orientacyjne dane dotyczące sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do 
zagęszczenia powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Do wykonania robót związanych z 
rozbiórka elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez 
osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego: spycharki, ładowarki, żurawie 
samochodowe, samochody ciężarowe, zrywarki, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, frezarki 
nawierzchni, zestawy do odwadniania wykopów, koparki gąsienicowe i kołowe, szalunki systemowe do 
wykopów, zagęszczarki 
 
Tabela nr 1 Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla gruntu niespoistego. 

 
4. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, na 
miejscu budowy, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny 
spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 
odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonanie robót. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty ziemne. Wszystkie roboty powinny 
być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuka budowlana, wiedza techniczna, z należyta starannością i 
zachowaniem zasad estetyki wykonania, warunkami technicznymi lub zgodnie z normami PN-EN. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za zgodność z Kontraktem ( z umowa 
) i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych postępować 
zgodnie z pkt. 2. Grunt z wykopów przeznaczony może być do zasypania wykopów, a jego nadmiar 
należy odwieść na składowisko lub w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. W przypadku 
wystąpienia na trasie wykopów elementów małej architektury (płoty, ogrodzenia) należy je zdemontować, 
a po wykonaniu robót odtworzyć lub wykonać przycisk bez demontażu ogrodzenia. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z projektem organizacji 
ruchu. Wykonawca winien usunąć z terenu budowy elementy z rozbiórki na uzgodnione z Zamawiającym 
miejsce ich składowania. .Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 
określony w projekcie, ST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 
wykorzystania powinny być demontowane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Elementy i materiały, 
nie nadające się do powtórnego wykorzystania przez Zamawiającego, powinny być usunięte z terenu 
budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacja projektowa będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
5.3. Wykonanie wykopów pod sieć  wodociągową 
Zasady prowadzenia robót 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności. Sposób wykonania 
skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. Odspojone 
grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych  do budowy nasypu 
są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzętu gwarantującego 
rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. O ile Inżynier 
dopuści czasowe składowanie gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajac go do głębokości ok. 0,5 m powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
5.3.1 Usuniecie warstwy humusu 
W przypadku wystąpienia humusu na trasie sieci, humus należy usunąć przy pomocy spycharko-
ładowarki lub ręcznie. Zebrany materiał przeznaczony do ponownego wbudowania należy pryzmować w 
pobliżu miejsca wbudowania, nadmiar wywieść na składowisko. 
5.3.2 Roboty ziemne – wstęp 
Roboty ziemne związane z budowa sieci wodociągowej powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 
zawartymi w obowiązujących przepisach i normach: BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty 
ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze", BN-62/8836-01 „Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" w powiązaniu z PN-
86/B-02480 „Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia". Rury z tworzywa sztucznego 
(tworzywa sprężystego) układane w gruncie, pod wpływem obciążenia gruntem (zasypka wykopu) 
podlegają deformacji. Warunkiem dla rur PE i PVC w zapobieganiu nadmiernej deformacji ich przekroju 
poprzecznego jest wprowadzenie do współdziałania odporności gruntu w określonej strefie rurociągu. Na 
warunek odporności gruntu składają się dwa elementy : 
- odporność obsypki ochronnej rury kanałowej - Strefa E2, 
- odporność gruntu rodzimego - Strefa E3. 
Uzyskanie odporności obsypki ochronnej rury kanałowej polega na wykonaniu bezpośredniej obsypki 
kanału piaskiem sypkim drobno-, średnio- lub gruboziarnistym, z należytym jej ubiciem - zagęszczeniem. 
Uzyskanie odporności gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej polega na nienaruszeniu w czasie 
wykonywania wykopów struktury gruntu rodzimego - bez względu na jego rodzaj. Oba rodzaje 
odporności są od siebie współzależne i z tego względu jest koniecznym przestrzeganie warunków w 
sposobie wykonywania tak wykopów, jak i zasypki ochronnej. 
5.3.3 Rodzaje wykopów 
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Dla potrzeb budowy przewodów wodociągowych stosowane będą wykopy ciągłe - waskoprzestrzenne, o 
ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowych bez obudowy, jednak do 
określonego poziomu. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny od warunków 
lokalizacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. Przy przejściach pod przeszkodami 
będą zastosowanie przeciski rurami płaszczowymi lub obudowane przekopy tunelowe podane w 
dokumentacji projektowej. 
Wykopy waskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych spełniają warunek 
nienaruszalności struktury gruntu rodzimego - odporności gruntu w strefie obsypki ochronnej rury 
kanałowej, z zastrzeżeniem, że poniżej górnego poziomu tej obsypki powinno być odeskowanie szczelne. 
Wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych wykonywanych mechanicznie do rzędnej 
posadowienia kanału nie mogą mieć zastosowania z uwagi na brak możliwości zapewnienia utrzymania 
nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanałowej, w  szczególności biorąc pod 
uwagę opady atmosferyczne oraz występowanie wody gruntowej. 
Wykopy szerokoprzestrzenne - wykonywane mechanicznie o ścianach skarpowych należy 
wykonywać do górnego poziomu strefy kanałowej - obsypki ochronnej rury kanałowej. Poniżej 
należy stosować wykop waskoprzestrzenny o ścianach pionowych odeskowanych szczelnie . 
rys. 1. Wykop szerokoprzestrzenny 
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Powyższy kształt wykopu zabezpiecza w pełni struktury gruntu rodzimego, bez względu na jego rodzaj, z 
uwzględnieniem opadów deszczowych. W wypadku występowania wody gruntowej, możliwej do 
usunięcia przy pomocy układu drenażowego - poziomego, układ drenażowy należy lokalizować w 
szerokości strefy kanałowej. Wykopy szerokoprzestrzenne maja zastosowanie na terenach 
niezabudowanych, wymagają bowiem znacznej przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku. Przy 
głębokich wykopach i wysokim poziomie wód gruntowych może zachodzić konieczność rezygnacji z 
wykopów szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie skarp w dolnych częściach wykopu. W tym 
przypadku stosuje się wykopy o ścianach pionowych odeskowanych względnie kombinacje obu rodzajów 
wykopów.  
Wykopy waskoprzestrzenne stosuje się na terenach zabudowanych przy ograniczonych warunkach 
lokalizacyjnych, np. ulice miasta, osiedla gęsta zabudowa wiejska. Przy wykonywaniu wykopów za 
pomocą koparek mechanicznych należy nie dopuszczać do przekroczenia głębokości określonych 
zakresem robót zmechanizowanych. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach piaszczystych, 
odpowiadającym warunkom obsypki ochronnej rury kanałowej, należy pozostawić na dnie wykopu strefy 
kanałowej warstwę gruntu 5-10 cm powyżej projektowanej rzędnej wykopu. Wyprofilowanie dna wykopu 
zgodnie z kształtem dla rur PE oraz z projektowanym spadkiem następuje bezpośrednio przed układaniem 
rur kanałowych. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o głębokości 
0,20 m poniżej projektowanej rzędnej spodu kanału, z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni. 
Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m 
od krawędzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwę torfu należy ja wybrać aż do gruntu 
stałego, a przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić piaskiem. 
5.3.4 Szerokość wykopu 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu 
wynosić co najmniej 0,8 m dla średnicy 160 mm. Odległość pomiędzy obudowa wykopu a zewnętrzną 
ścianka rury kanałowej o średnicy większej niż 160 mm powinna wynosić z każdej strony co najmniej 30 
cm. W wypadku stosowania kształtu wykopu jak na Rys.2.  szerokość wykopu w strefie kanałowej może 
być mniejsza. W związku z technologia układania przewodów z rur PE o złączach zgrzewanych jedna z 
istotnych zalet ich stosowania jest możliwość zmniejszenia normatywnej szerokości wykopu, a w związku 
z tym zmniejszenie kosztów robót ziemnych. 
5.3.5. Obudowa ścian wykopu w strefie kanałowej 
Zasadniczym warunkiem dla strefy kanałowej jest zachowanie odporności gruntu rodzimego. 
Obudowa ścian wykopu może być: 
- przedłużeniem zagłębienia obudowy górnej części wykopu waskoprzestrzennego, 
- samodzielna. 
Przedłużanie zagłębienia obudowy poziomej wykopu waskoprzestrzennego zaleca się wykonywać - z 
uwagi na warunki późniejszej obsypki, z desek wąskich 10-15 cm z uwzględnieniem rozpór. Szczelność 
ww. deskowania (ażurowe - ścisłe) uzależniona jest od warunków gruntowo-wodnych strefy kanałowej. 
Obudowa samodzielna może mieć formę: 
- odeskowania poziomego z rozporami, 
- ścianki szczelnej (pionowej), 
- wykop strefy kanałowej nie wymaga obudowy. 
Rodzaj zastosowanej obudowy lub jej zbędność uzależniona jest od warunków gruntowo wodnych strefy 
kanałowej (rodzaj gruntu, napór wód gruntowych lub ich brak). Należy podkreślić, że dla rur DN 110 mm, 
wysokość strefy kanałowej wynosi tylko do 60 cm . W wypadku gruntów zwięzłych - gliny, iły, a przede 
wszystkim grunty skaliste przy wykopie suchym, obudowa wykopu strefy kanałowej nie jest wymagana. 
Wykonawstwo obudowy samodzielnej lub jej pominiecie, wymaga zabezpieczenia wykopu strefy 
kanałowej przed wodami opadowymi, jak też zabezpieczenia krawędzi wykopu przed obrywami przy 
robotach montażowych. Obudowa samodzielna występuje zasadniczo przy wykopach skarpowych. Ale 
może też mieć miejsce przy poszerzonych wykopach o ściankach pionowych obudowanych, np. przy 
konieczności zastosowania dla strefy kanałowej ścianki szczelnej. W wykopach waskoprzestrzennych o 
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ścianach pionowych odeskowanych, rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować, aby 
istniała możliwość wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. Tego rodzaju transport rur na dno 
wykopu umożliwia lekkość systemu rur z PE. 
5.3.6 Odwodnienie wykopów   
Roboty montażowe mogą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. Odwodniony stan 
podłoża pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz, jak też utrzymanie przewidzianych 
z projektem spadków kanału. W budowie rurociągów, w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu 
i wysokości obniżenia zwierciadła wody, mogą być stosowane trzy metody odwodnienia: 
· metoda powierzchniowa, 
· metoda drenażu poziomego, 
· metoda obniżenia statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Metoda powierzchniowa polega na odprowadzaniu wody w miarę pogłębiania wykopu. Metoda ta nie 
wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają ustawione na powierzchni terenu 
ręczne lub spalinowe pompy membranowe. Dla warunków układania rur z PE metoda powierzchniowa 
może mieć zastosowanie przejściowe w trakcie pogłębiania wykopu i wykonywania drenażu poziomego 
pod strefa kanałowa. 
Metoda druga polega na ułożeniu pod strefa kanałowa drenażu poziomego w obsypce żwirowej z 
odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych, zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd woda jest 
odprowadzana do odbiornika przy pomocy pompy. Po ułożeniu kanału i przeprowadzonych próbach jego 
szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji, a studzienki zbiorcze zdemontowane. 
Metoda trzecia ma zastosowanie w przypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu studni 
depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 
Odwodnienie pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w 
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi władzami. 
5.3.7 Przygotowanie podłoża 
Podłoże stanowi w zasadzie dolna cześć obsypki strefy ochronnej rury kanałowej. W zależności od 
rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanału, maja tu zastosowanie trzy rodzaje podłoża: 
- rodzaj A - podłoże naturalne, o ile stanowią go grunty suche piaszczyste - piaski grube, średnie 
i drobne o średnicy zastępczej ziarna 2 > _ > 0,05 mm nie zawierające kamieni. W tych warunkach rury 
PE mogą być układane bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna 
stanowiącym łożysko nośne rury kanałowej. 
- rodzaj B - dno wykopu stanowią skały, rumorze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste, jak gliny 
lub iły. Warunki obsypki rury PE wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej grubości 20 
cm. Grubość podłoża piaskowego 0,2 m przy podłożu zwięzłym jest w zasadzie adekwatna dla średnic 
DN 200-400 mm. Natomiast dla średnic DN 110-160 mm może być zmniejszona do 0,15 m. Analogicznie 
warstwa ochronna z piasku dla obu ww. wypadków może być zmniejszona dla DN 110 mm do 0,2 m, a 
dla DN 160 mm do 0,25 m.  
- rodzaj C -dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności, jak muły, torfy i inne o niezbyt głębokim 
zaleganiu. Warunki stabilności obsypki ochronnej rury PE wymagają usunięcia ww. gruntu i wymienienia 
go na zagęszczony piasek do poziomu posadowienia rury. 
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- rodzaj D - dno wykopu, jak dla rodzaju C, jednak o głębokim zaleganiu gruntu o niskiej nośności. 
 
Warunki stabilności obsypki ochronnej rury PE wymagają wykonania wzmocnionego podłoża , 
płyty betonowej lub żelbetowej, z ułożeniem na niej zagęszczonego podłoża z piasku o grubości 
co najmniej 20 cm. 

 
Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach gruntowych (suchy i luźny lub średnio zwarty, 
powinno być wykonywane z dokładnością od 2 do 5 cm w zależności od sposobów wgłębienia - w 
stosunku do projektowanych rzędnych. W przypadku tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu 
rodzimego, przekop należy wypełnić ubitym piaskiem. W przypadku występowania wody gruntowej, 
wykop poniżej podłoża musi podlegać odwodnieniu. Powierzchnia podłoża, tak naturalnego, jak i 
sztucznego, wykonana z ubitego zagęszczonego piasku, powinna być zgodna z zaprojektowanym 
spadkiem. Dla wszystkich czterech rodzajów podłoża wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w 
obrębie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rur. Ewentualne ubytki w 
wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. Wykopy wykonywać jako szalowane 
waskoprzestrzenne. W miejscach, gdzie występują trudne warunki wodno-gruntowe należy wykonywać 
roboty ziemne i montażowe, prowadząc równocześnie odwadnianie wykopów. W drogach oraz w 
przypadku dużego napływu wód gruntowych, wykopy należy wykonywać o ścianach pionowych 
zabezpieczonych szalunkiem pełnym. W gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się szalunek 
ażurowy. Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić 
do wykonania podłoża. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale 
Inspektora Nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego 
Wykonawcy projektu i dokumentacji geologicznej. Osłonięte w wykopie istniejące rurociągi i kable 
należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. Grunt z wykopów należy odwieść i składować 
poza pasem drogowym. Bezpośrednio po wykonaniu wykopu, należy w miejscu ruchu pieszego ustawić 
kładki pomostowe dla pieszych. Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem przedstawicieli gestorów 
występującego w rejonie robót uzbrojenia. 
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Uwaga dot. ruchu budowlanego 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwila przystąpienia do ostatecznego 
profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących te czynność 
budowlana. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń 
nawierzchni korpusu. 
5.3.8 Dokładność wykonania wykopów 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm. 
Szerokość korpusu nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, a krawędzie dna 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp wykopu nie może różnic się od 
projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kata. Maksymalna głębokość 
wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łata 3 metrowa, albo 
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni skarp lub określone przez Inspektora Nadzoru. 
5.3.9 Klasyfikacja gruntów do budowy podłoża rurociągów 
Kategoria I Do kategorii I zaliczany jest żwir, gruby tłuczeń, o średnicy ziaren 4-8, 4-16, 8- 12, 8-22 mm. 
Dopuszcza się max. 5-20% ziaren o średnicy 2 mm. Jest to najlepszy materiał do posadowienia rurociągu. 
Kategoria II Piaski gruboziarniste i żwiry o największym wymiarze ziaren ok. 40mm oraz inne 
sortowane piaski i żwiry o różnym uziarnieniu, zawierające niewielki procent cząstek  drobnych. Ogólnie 
rzecz biorąc są to materiały sypkie, bezkohezyjne zarówno w stanie sypkim, jak i mokrym. Do tej 
kategorii zaliczane są również równo i różnoziarniste żwiry i piaski oraz mieszaniny piasku i żwiru, o 
małej zawartości cząstek drobnych. Dopuszcza sie max. 5-20% ziaren o średnicy 0,2 mm. Jest to dobry 
materiał. 
Kategoria III Piaski drobnoziarniste, żwiry zaglinione, mieszaniny piasków drobnych, piasków 
gliniastych oraz żwirów i gliny. Do tej kategorii należą również żwiry pylaste oraz mieszaniny: żwiru – 
piasku - pyłu, żwiru - piasku - iłu, piasku pylastego - pyłu piaszczystego. Dopuszcza się max. 5% ziaren o 
średnicy 0,02 mm. Jest to srednio dobry materiał. 
Kategoria IV Do kategorii IV należą pyły, gliny, iły pylaste jak też nieorganiczne iły i pyły o średniej i 
dużej plastyczności i granicy płynności. Należą do tej kategorii również nieorganiczne iły o średniej i 
dużej plastyczności, iły piaszczyste, iły pylaste. 
Kategoria V Do tej kategorii zaliczane są grunty organiczne, pyły organiczne, iły pylaste o małej, 
średniej dużej plastyczności oraz torfy i inne grunty o dużej zawartości substancji organicznej. Do tej 
kategorii zaliczane są również grunty zawierające zamarznięta ziemie, gruz, okruchy skalne o wymiarach 
powyżej 40 mm i inne materiały. Grunty te nie są polecane do budowy podłoża, strefy podbicia, ani też 
wykonywania obsypki wykopów rurociągów. 
Uwaga: 
Działanie przewodów elastycznych zależy nie tylko od kategorii materiału podłoża, lecz w większym 
stopniu od uzyskanego stopnia zagęszczenia materiału w strefie podbicia rury. 
5.3.10 Wybór materiału na warstwę wyrównawcza i obsypkę 
Grunt, który ma być ułożony w podłożu oraz w strefie rurociągu, musi umożliwi ć uzyskanie 
odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Gdy na podsypkę rury stosowany jest materiał gruboziarnisty 
sortowany kategorii I, to taki sam materiał powinien być stosowany do podbicia, co najmniej do poziomu 
linii granicznej podbicia rurociągu. W innym przypadku niemożliwe będzie uzyskanie podparcia 
bocznego z powodu przenikania materiału kategorii II, III czy IV do materiału podłoża rurociągu. 
Dobierając materiał na podłoże należy upewnić się, _że nie będzie występować przenikanie gruntu 
rodzimego ze ścian wykopu. Przy zastosowaniu gruntu o odpowiedniej granulacji i dobrym zagęszczeniu 
nie ma zagrożenia wystąpienia przenikania gruntu. W wykopach narażonych na zalewanie woda gruntowa 
należy zapewnić zagęszczenie gruntu podłoża do minimum 85% według standardowej metody Proctora 
(83% wg zmodyfikowanej metody Proctora). 
5.3.11 Wykonanie podsypki i obsypki 
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Warstwa ochronna obsypki zaczyna się ona powyżej granicznej linii podbicia rury i sięga aż do poziomu 15 do 30 
cm powyżej górnej krawędzi rury. Stopień zagęszczenia gruntu powyżej granicy podbicia zapewnia niewielkie 
podparcie boczne. Zasadnicze podparcie przewodu jest zapewnione przez  zagęszczenie gruntu wokół dolnej 
połowy rury i po obu stronach rury aż do ścian wykopu o nienaruszonej strukturze gruntu. Gdy do zagęszczenia 
gruntu używane są  urządzenia mechaniczne, nie powinny być one stosowane w odległości mniejszej niż 50 cm od 
górnej krawędzi rury i to tylko wtedy, gdy materiał zasypu wykopu zastał wstępnie zagęszczony do gęstości 85% 
według standardowej metody Proctora. 
0BSYPKA 
Materiał obsypki 
a) wymagania jakościowe: 
Materiał obsypki powinien spełniać następujące wymagania jakościowe: 
• materiał niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności, 
• materiał nie może być zmrożony, powinien być również pozbawiony zamarzniętych brył ziemi, 
lodu, oraz śniegu, 
• materiał nie może posiadać ziaren o ostrych krawędziach, 
• materiał nie powinien zawierać ziaren większych niż 60 mm, 
• maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku z rura nie 
powinna przekraczać 10% średnicy rury, lecz nie powinna być większa niż 60 mm. 
b) rodzaj materiału: 
Przewody z rur elastycznych powinny być obsypane materiałami sypkimi, takimi jak: żwir, tłuczeń, piasek lub 
mieszanina piasku i _wiru (kategorii I, II lub III). 
Zagęszczenie obsypki 
Stopień zagęszczenia ze względu na stateczność przewodu zależny jest od warunków obciążenia:  
- pod drogami : 
• wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP* 
- poza drogami : 
• dla przewodów o przykryciu do 4m obsypka powinna być zagęszczona min. 85% ZMP* 
• dla przewodów o przykryciu większym niż 4m zagęszczenie powinno wynosić min. 90% ZMP* 
• mogą być stosowane wyższe stopnie zagęszczenia, np. ze względu na wymagania odnośnie konstrukcji drogi. 
*) wg zmodyfikowanej metody Proctora ( ZMP ). 
Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10-30 cm. Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury 
(po zagęszczeniu) powinna wynosić: 
• co najmniej 15 cm dla rur o średnicy dn<400 mm; 
• co najmniej 30 cm dla rur o średnicy dn400 mm. 
Obsypke należy wykonywać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury (lub 0,1 - 0,3 m) zagęszczając każdą 
warstwę. Miąższości poszczególnych warstw mogą być różne w zależności od sprzętu i warunków zagęszczenia. 
Obsypke należy zagęszczać w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu uniknięcia przemieszczania się 
rurociągu. Stopień zagęszczenia obsypki winien określać projekt. 
Sprzęt i grubość warstwy gruntu przy zagęszczaniu obsypki rurociągu 

 
** do jednoczesnego zagęszczania po obu stronach rurociągu 
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Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem spulchnienia 
gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego zagęszczenia w zależności od 
stosowanego materiału. W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równa wilgotności 
optymalnej z tolerancja ± 20 %. Uzupełnienie obsypki wzdłuż  rury należy wykonywać podając grunt z 
najmniejszej możliwej wysokości. Obsypka rurociągu w świetle obowiązujących wytycznych, powinna 
być prowadzona po zakończeniu posadowienia rurociągu i po jego odbiorze przez Inspektora Nadzoru. 
Niektórzy producenci dopuszczają stosowanie technologii pozwalającej na całkowite zasypywanie 
rurociągów w wykopach, a następnie dokonania prób szczelności (prób ciśnieniowych). Materiał na 
obsypkę rurociągu winien spełniać analogiczne wymagania, jak materiał użyty do wykonania podsypki. 
UWAGA : 
- Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas obsypywania, 
zagęszczania i przejeżdżania ciężkiego sprzętu. 
- Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów, przyczep itp. bezpośrednio na rurę. 
ZASYPKA WYKOPU 
Zasypia wykopu : Do zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki i dokonaniu kontroli i 
stopnia zagęszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odkład gruntu powinien być szczegółowo 
sprawdzony, powinny być usunięte porozrzucane kamienie, bryły ziemi, które mogą spaść do wykopu. 
Materiał używany do wykonania końcowego zasypania wykopu nie musi być tak dokładnie dobierany jak 
materiał obsypki. Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie. Jednak należy zwracać uwagę czy w 
gruncie nie występują duże kamienie, które spadając do wykopu mogą uszkodzić rurociąg w wyniku 
przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia rury. W trakcie wykonywania zasypki poleca się 
umieścić nad przewodem taśmę lub siatkę sygnalizacyjna z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym 
koloru niebieskiego, szerokości 40 cm, zgodnie z wymaganiami. Wymaganie odnośnie siatki 
ostrzegawczej dotyczy głównie obszarów zabudowanych. Jednakże dla późniejszej łatwiejszej 
identyfikacji przewodów również w terenie niezabudowanym poleca się zastosowanie takiego 
rozwiązania. Dalszą zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami, z zagęszczeniem co 20 cm. Do 
zasypki można użyć materiału pochodzącego z wykopu lub innego, wg zaleceń zawartych w projekcie 
technicznym. Średnica ziaren materiału użytego do zasypania wykopu nie po winna przekraczać 300 mm. 
Nie powinno się zrzucać do wykopu kamieni i odłamków skał, gruzu o ostrych krawędziach i większych 
rozmiarach. Grunt nie może być zmarznięty i zbrylony. Dla rur o średnicy poniżej 400 mm, dla których 
warstwa ochronna obsypki nad wierzchołkiem rury wynosi 15 cm, materiał zasypki nie powinien zawierać 
kamieni, odruchów skalnych większych niż 6 cm. Zasypkę rurociągu należy wykonywać z takiego 
materiału i w taki sposób, aby spełniać wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, 
chodniki, tereny zielone). Stopień zagęszczenia zasypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem i 
powinien być nie mniejszy niż 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodów umieszczonych 
pod drogami, 90% dla głębokich wykopów powyżej 4m i 85% dla pozostałych przypadków lub zgodny z 
wytycznymi podanymi w projekcie technicznym. 
5.3.12 Wykonanie rozbiórki umocnienia 
Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypka, przy 
zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu.  
5.3.13. Wywóz nadmiaru gruntu 
Nadmiar gruntu z korytowania lub z wykopów pod sieci wodociągowe i studzienki wodomierzowe i 
redukcyjne należy wywieść na składowisko lub w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Pozyskanie miejsca składowania gruntów należy do obowiązków Wykonawcy. Wszelkie koszty związane 
z pozyskaniem miejsca składowania i wywozu gruntu poniesie Wykonawca. 
5.3.14 . Humusowanie i obsianie terenu 
W miejscach przeznaczonych na tereny zielone należy rozścielić warstwę humusu o grubości 15cm, a 
następnie wyprofilować w wyrównać jego powierzchnie. Miejsca pod trawniki należy wzbogacić 
nawozem mineralnym, a następnie zabronować, obsiać trawa i uwałować. Trawę należy pielęgnować 
poprzez podlewanie, odchwaszczanie i koszenie do dania Odbioru Końcowego Robót. 
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6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00.00. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególna uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp poprzez właściwe wykonanie schodkowania, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie 
Sprawdzenie wykonania zasypania i zagęszczenia dotyczy: 
a) sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenie 
ewentualnych zmian, 
b) kontrola zagęszczenia podłoża pod nasyp, 
c) badania kontrolne dostaw materiałów na nasypy nie rzadziej ni_ jeden raz na 3000 m3, 
d) kontrola zagęszczenia warstw nasypu – nie rzadziej ni_ jeden raz na 100 m dla każdej warstwy. 
Dopuszcza się stosowanie aparatów izotopowych do pomiaru. Kontrola jakości robót polega na wizualnej 
ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Kontrole jakości robót ziemnych prowadzić w oparciu o 
PN-88/B- 04481, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie 
wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 
- książki pomiarów Wykonawcy jeżeli jest prowadzona 
- dziennika budowy, 
- protokołów odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu. 
6.1. Badanie wykonania wykopów 
6.1.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 
Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
6.1.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów 
Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacja oraz użytkowanym sprzętem. 
6.1.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego 
Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada 
następującym wymaganiom: 
- czy ma naturalna wilgotność, 
- czy wykop nie został pogłębiony, 
czy jest zgodny z określonym w dokumentacji. 
6.1.4. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu 
podłoża naturalnego 
Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty, z dokładnością 
do 1 cm i porównanie z rzędna dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy wykonać w odstępach nie 
większych niż 30 m. 
6.1.5. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się 
przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód 
gruntowych przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar 
głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość warstwy 
odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 
m. 
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6.1.6. Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego 
Grubość podłoża piaskowego, żwirowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem dna rury przez 
oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego 
odcinka. 
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiaru jest dla robót ziemnych – 1 m3 lub 1 m2 przy podanej grubości warstwy – objętość 
wykopów, podsypki, obsypki, ocieplenie rurociągów, zasypania wykopów, usunięcia i rozścielenia 
humusu. Objętości wykonanego zasypania i zagęszczenia będą obliczone przez Wykonawcę w m3 
(metrach sześciennych) na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00.00. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru prac podano w OST-00.00. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatnosci podano w OST-00.00. 
Usuniecie warstwy humusu 
Cena wykonania 1 m3 usunięcia warstwy humusu obejmuje: 
- usuniecie i składowanie warstwy humusu oraz wywóz nadmiaru humusu na składowisko wraz z kosztem 
przyjęcia i składowania 
Wykopy 
Cena 1 m3 wykopów obejmuje: 
- wykonanie wykopów ze złożeniem wydobytego gruntu na odkładzie 
- dostawę i montaż umocnień ścian wykopów 
- dostawę i montaż systemu odwodnienia terenu 
- odwodnienie wykopów do czasu ich zasypania 
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 
- dostawę i ustawienie kładek dla pieszych 
- demontaż istniejących na trasie elementów małej architektury (płoty, ogrodzenia) z późniejszym ich 
odtworzeniem 
Podsypka i obsypka rurociągów 
Cena wykonania 1 m3 podsypki, obsypki i ocieplenia obejmuje: 
- dostarczenie gruntu, 
- przygotowanie warstw podsypki i obsypki 
- zagęszczenie gruntu, 
- badanie zagęszczenia gruntu, żużla 
Zasypanie wykopów 
Cena za 1 m3 zasypki obejmuje: 
- dostarczenie gruntu 
- ułożenie gruntu warstwami wraz z ich zagęszczeniem 
- demontaż i odwiezienie umocnień ścian wykopów 
- demontaż i odwiezienie systemu odwodnienia terenu 
- demontaż i odwiezienie kładek dla pieszych 
- badanie zagęszczenia gruntu 
Wywóz nadmiaru gruntu 
Cena wykonania 1 m3 wywozu gruntu obejmuje: 
- załadunek i wywóz nadmiaru gruntu z wykopów na składowisko lub w miejsce 
wskazane przez Inspektora Nadzoru, pozyskanie miejsca składowania 
Humusowanie i obsianie terenu 
Cena wykonania 1 m2 humusowania i obsiania terenu obejmuje: 
- wyrównanie istniejącego podłoża 
- dostarczenie humusu 
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- rozścielenie humusu i wyrównanie powierzchni 
- obsianie, bronowanie, wałowanie 
- pielęgnacja trawników t.j. podlewanie, odchwaszczanie i koszenie 
10. Przepisy związane 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 
BN-72/8932/01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
 
3.0 SST-03 SIEĆ  WODOCIĄGOWA     ( CPV 45231300-8 ) 
1. Wstęp 
 1.1. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu sieci wodociągowej oraz 
przyłączy i obejmują: 
- roboty przygotowawcze, 
- montaż rurociągu z rur PE zgodnie z zakresem w OST-00.00 
- montaż przyłączy z rur PE zgodnie z zakresem w OST-00.00 
- zasuwy odcinające PN 10 
- kontrola jakości 
Szczegółowy zakres inwestycji podano w OST-00.00 
1.2. Podstawowe pojęcia 
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący do transportu wody, 
składają się na niego na ogół rury, złącza, kształtki i niezbędne uzbrojenie 
Uzbrojenie przewodu – urządzenie zainstalowane na przewodzie nie będące połączeniami, kształtkami 
służącymi do celów regulacyjnych, zabezpieczających, pomiarowych, czerpalnych, sterujących itp. 
Węzeł montażowy – miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub instalowanie 
elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą miedzy innymi kształtki, złącza, elementy uzbrojenia. 
Pozostałe określenie podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, a 
w szczególności PN-87/B-01070, PN-92/B-1079, ST S-00.00., 
„Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów i studni z PE, PP oraz PVC” i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – SGGiK 
2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
SST oraz ustawa o wyrobach budowlanych. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o 
proponowanych źródłach otrzymania wyrobów budowlanych przed rozpoczęciem ich dostawy. Materiały 
z których ma być wykonana siec wodociągowa powinny charakteryzować się odpowiednia 
wytrzymałością mechaniczna na obciążenia, odpornością chemiczna, termiczna i biologiczna na wpływy 
środowiska gruntowego oraz odpowiednia trwałością. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST, 
przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem 
materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze 
wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonana prace. 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociągowej wg zasad niniejszej ST są: 
 -  rury ciśnieniowe klasy PE 100 SDR 11 PN 10 alternatywnie SDR 17 o średnicach : Ø 32mm, Ø 90mm,   
 -  trójniki PE PN 10  45 o,90o  równoprzelotowe i redukcyjne 
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-  Zasuwy wod. odcinające liniowe, miękouszczelniające DN ,80 PN 10  
-  Obudowy teleskopowe zakończone żeliwnymi skrzynkami ulicznymi   
-  opaskonawiertka DN 32/DN 90  
-  Kolanka PE PN 10 15o, 30o,45o, 90o  
-  Zasuwy  do przyłączy domowych DN 32 
 - Rury ochronne z PVC lub PE, stalowe  
-  Hydranty DN 80 naziemne technologiczne wraz z zasuwami DN 80 – 3 szt.  
-  Kształtki redukcyjne  
-  Studzienki DN 400 wodomierzowe mrozoodporne przydomowe wraz z armaturą  
-  całkowite zestawienie materiałów  w proj. budowlanym  i w kosztorysie  
Do budowy powinny być użyte rury i kształtki bez widocznych uszkodzeń takich jak wgniecenia rysy czy 
pęknięcia. Rury poleca się od jednego producenta jak również kształtki. Rury musza być cechowane 
bezpośrednio na wyrobach w odstępach nie większych niż 2 m. 
Cechowanie powinno zawierać: 
- nazwę lub znak producenta; 
- symbol surowca; 
- wymiar: średnica x grubość ścianki, PN, seria S; 
- sztywność obwodowa (dla rur); 
- informacje identyfikujące produkcje (nr linii produkcyjnej, data); 
- numer aprobaty technicznej. 
Wymiary rur określone są nominalna średnica zewnętrzna, maksymalna i minimalna grubością ścianki 
oraz tolerancjami obu wymiarów, owalnością średnicy zewnętrznej. 
2.1. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny 
dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed 
wbudowaniem naleć poddać badaniom określonym przez Inżyniera. Wszystkie elementy składowe 
przewodów wodociągowych wykonywanych z tworzyw sztucznych powinny spełniać pod względem 
jakości wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiadać odpowiednie certyfikaty. 
Armatura dostarczana na budowę powinna być sprawdzona na szczelność, na korpusie i wewnątrz na 
elementach nie powinno być widocznych uszkodzeń a całość powinna być sprawna. Uszczelki powinny 
mieć powierzchnie głodki i równe, bez zadziorów i wypukłości. Kleje powinny być dostarczane w 
szczelnych pojemnikach uniemożliwiających odparowanie lotnych substancji w nich zawartych. Na 
żądanie odbiorcy producent jest zobowiązany dostarczyć świadectwo dopuszczenia danego elementu do 
stosowania w budownictwie, jego pozytywna ocenę higieniczna oraz wyniki badań stwierdzających 
zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm. 
3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu 
Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków zastosuje 
sprzęt gwarantujący właściwa jakość robót. Do łączenia rur ciśnieniowych PE ( zgrzewane doczołowo lub 
elektrooporowo ) należy stosować firmowe urządzenia, atestowane, sprawne, wskazane i zalecane przez 
producenta rur. Urządzenia do zgrzewania powinny mieć aktualna kalibracje do wykonywania zgrzewów 
dla danego rodzaju rur. Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z sprzętu nie tylko do montażu rur i kształtek ale również sprzętu do robót 
ziemnych wg SST-02. 
4. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
Materiały i uradzenia mogą być dostarczane transportem producenta lub transportem własnym Odbiorcy. 
Każda partia dostarczanych materiałów i urządzeń powinna być dokładnie skontrolowana przed odbiorem. 
Elementy rurowe - elementy przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i 
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przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełniać następujące 
wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystające poza pojazd końce nie mogą być dłuższe niż 1m; 
- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie obowiązują te same 
zasady co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m; 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu; 
- luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu; 
Wg istniejących zaleceń przewóz powinien się odbywać przy temperaturze otoczenia od - 5°C do + 30°C. 
Niektórzy Producenci rur dopuszczają szerszy zakres temperaturowy. Wyładunek rur powinien odbywać 
się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno 
zrzucać z środków transportowych, lecz rozładowywać ręcznie lub mechanicznym sprzętem 
przeładunkowym. Podczas załadunku, transportu oraz wyładunku rur oraz armatury należy ściśle 
przestrzegać wymagań Producenta. Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kolejowym. 
Pozostały wymogi wg OST-00.00 
5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 
Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuka budowlana, wiedza 
techniczna, warunkami technicznymi, z należyta starannością i zachowaniem zasad estetyki wykonania. 
5.1. Prace wstępne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budowa sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami i armatura. W granicach terenu budowy kanału znajdują się stałe 
punkty niwelacyjne o rzędnej podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy. Pozostały wymogi wg SST-01. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej i przyłączy stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 
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 sprawdzonymi przez służby 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. Pozostały wymogi 
wg SST-01. 
5.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy sieci wodociągowej 
Ewentualne odwodnienie wykopów należy wykonać przy pomocy pompowania ciągłego. Wodę opadowa 
z wykopów należy odprowadzić pompa zatapialna i tymczasowymi rurociągami tłocznymi dn100 mm do 
odbiorników. Pozostały wymogi wg SST-02. 
5.4. Wykonanie wykopów 
Wykopy wykonywać mechanicznie, a w pobliżu istniejących instalacji podziemnych ręcznie ( w 
odległości min. 5.0m od kolizji ). W pobliżu budynków i budowli (inst. rurociągi) w wykopach 
waskoprzestrzennych umocnionych. Wykopy wykonywane na poziomie występowania wody gruntowej 
wykonywać jako umocnione i odwadniać. Wykopy umacniać technologia uzgodniona z Inspektorem 
Nadzoru wg SST-02. Podczas układania rur wodociągowych zachować normatywne odległości od innych 
rurociągów, drzew i obiektów budowlanych: 
- kable energetyczne - 1 mb 
- kable telekomunikacyjne - 0,8 mb 
- gaz n/c i s/c - 1,0 mb 
- wodociąg - 1 mb 
- drzewa - 1,5 mb 
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- budowle i stałe ogrodzenia - 3 mb 
Wykopy rozpoczynać po wytyczeniu osi kanału przez geodetę. W miejscach przewidywanego 
skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać przekopy kontrolne dla sprawdzenia 
rzeczywistej rzędnej posadowienia rurociągu. W miejscach krzyżowania się projektowanego rurociągu z 
istniejącym uzbrojeniem stosować rury stalowe ochronne. Wykop pogłębić do rzędnej dna kanału 
mechanicznie, a pozostała cześć wykopu na grubość podsypki wykonać ręcznie. Wykopy wykonać 
zgodnie z lokalizacja wodociągu na planie sytuacyjnym. Szerokość pasa technicznego przyjąć zgodnie z 
warunkami technicznymi do 2,0 m. Miejsce składowania urobku na odkład, lub w/g wskazań z 
Inspektorem Nadzoru. Przy wykonywaniu wykopów uwzględnić ich zabezpieczenie przed napływem wód 
opadowych spływających po terenie. Pozostały wymogi wg SST-02. 
     W projekcie przewiduje się wykonanie przewiertów sterowanych oraz przecisków- szczegóły w 
projekcie wykonawczym oraz części graficznej dokumentacji. Przewierty sterowane i przeciski 
wykonywać zgodnie obowiązującymi normami. Przewiert  sterowany projektuje się pod działką terenu 
PKP oraz pod rzeką Człapią. Przecieki zaś pod drogami  oraz wjazdami.  
5.5. Roboty montażowe 
Z uwagi na właściwości rur z PE można je montować w wykopie lub na powierzchni terenu i opuszczać 
zmontowane odcinków do wykopu. W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni 
terenu i następnie opuszczać go do wykopu. Należy przy tym mieć na uwadze, że przy wykopach 
waskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest 
utrudnione i pociąga za sobą konieczność zmniejszania długości opuszczanych odcinków. Przy 
stosowaniu technologii montażu przewodu na powierzchni terenu, należy oddzielnie wykonać montaż 
węzłów zawierających ciężką armaturę i kształtki żeliwne, które następnie łączy się z ciągiem 
zamontowanych rur w wykopie. Rury powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z 
zachowaniem spadków. Rury na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 
Włączenie nowego przewodu wodociągowego do przewodu istniejącego należy wykonać przy 
temperaturze otoczenia zbliżonej do temperatury wody w przewodzie. Proces zgrzewania powinien się 
odbywać przy dodatnich temperaturach otoczenia. Nie wolno wykonywać zgrzewania przy dużej 
wilgotności powietrza np. podczas mgły. Osoba wykonująca zgrzewanie powinna mieć aktualne 
uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Urządzenia do zgrzewania powinny mieć aktualną 
kalibracje do wykonywania zgrzewów dla danego rodzaju rur. W przypadku rur których końce uległy 
owalizacji należy przed przystąpieniem do zgrzewania przywrócić im przekrój kołowy poprzez 
zastosowanie odpowiednich obejm lub odciąć zniekształcony odcinek rury. Zmianę kierunku rurociągu 
polietylenowego można wykonać poprzez zastosowanie łuków, kolan lub ręczne wygięcie rury ( przy 
małych średnicach ). Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenie próby ciśnieniowej 
na szczelność. Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
zgodnie z dokumentacja projektowa. Przewody wodociągowe z tworzyw sztucznych nie wymagają 
zabezpieczenia antykorozyjnego. 
5.6 Składowanie rur 
Rury należy składować na gładkim podłożu bez kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować jedna na drugiej do maksymalnej wysokości 3m. 
Luźne rury i niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być 
zabezpieczone z boku przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Rury i kształtki 
należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i 
w temperaturach nie przekraczających 40°C. Przy długotrwałym przechowywaniu (kilka miesięcy lub 
dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu 
plandekami brezentowymi lub innym materiałem. Należy zapewnić przepływ powietrza pod plandeka, 
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Przy składowaniu materiałów należy ściśle 
przestrzegać zaleceń Producenta. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy 
nie jest to możliwe to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny być składowane na 
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spodzie. To samo dotyczy składowania rur na środkach transportowych. Szczególna uwagę należy 
zwrócić na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami. Nie dopuszcza się składowania rur w sposób w 
którym mogłyby wystąpić odkształcenia. Najlepiej w miarę możliwości transportować i przechowywać w 
opakowaniach fabrycznych. 
Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych elementów po podłożu. Należy zachować szczególną 
ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na 
uszkodzenia mechaniczne w ujemnych temperaturach znacznie wzrasta. 
5.7 . Montaż elementów uzbrojenia 
Zasuwy i odwodnienia, połączenia domowe należy montować zgodnie z dokumentacja projektowa. Przy 
montażu zasuw w miejscach narażonych na występowanie obciążeń dynamicznych wskazane jest 
instalowanie trzpienia teleskopowego minimalizującego uszkodzenia przewodu. Dławice zasuw powinny 
być zaizolowane termicznie jeśli ich wierzch znajduje się powyżej granicy przemarzania gruntu. Skrzynki 
zasuwowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się poprzez np. utwardzenie nawierzchni 
wokół skrzynki. Elementy uzbrojenia przewodu powinny po zainstalowaniu być oznaczone za względu na 
ich lokalizacje zgodnie z norma PN-86/B-09700. 
5.8. Układanie przewodów na dnie wykopu 
Układanie opuszczonego na dno wykopu przewodu lub także  pojedynczych odcinków rur i węzłów może 
odbywać się na przygotowanym uprzednio podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu a 
grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po 
jego obu stronach. Należy zwrócić uwagę oby osie układanych przewodów pokrywały się. Pozostałe 
wymogi wg SST-02. 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrole jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych. Cz. II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, 
świadectwa, deklaracje zgodności, atesty wraz z gwarancjami Producenta zastosowanych wyrobów 
budowlanych. Zastosowane wyroby budowlane winny posiadać Aprobaty Techniczne ( jeżeli nie jest 
ustalona norma ) lub być zgodne z PN-UE. 
6.1. Sprawdzenie materiałów 
Sprawdzenie użytych wyrobów budowlanych do budowy rurociągów przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
6.2. Badanie zgodności z dokumentacja projektowa 
a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty 
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym 
przez Inżyniera. 
d) Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 
e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z wymaganymi dokumentami 
6.3. Badanie wykonania wykopów – opis w SST-02 
6.4. Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia 
Badanie przeprowadza się przez pomiar: 
- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 
- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 
- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy suma wyników pomiarów j.w., a rzędna projektowanego 
terenu w danym punkcie 
6.5. Badanie w zakresie budowy przewodu 
6.5.1. Badanie ułożenia przewodu 
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Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż  całej długości i 
na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne. 
6.5.2. Badanie ułożenia przewodu w planie 
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji Projektowej z 
dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka przewodu. 
6.5.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu 
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu 
poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rządnymi według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru 
dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. 
6.6. Próba szczelności przewodu 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności. Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu, ale na 
żądanie inwestora lub użytkownika należy przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Zaleca się 
przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczna. Sposób przeprowadzenia i pełny zakres wymagań 
związanych z próbami szczelności są podane w  normie PN-81/B-10725. Niezależnie od wymagań 
określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia 
próby szczelności: 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne zobowiązującymi przepisami 
• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300m w przypadku wykopów o 
ścianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami 

• szystkie złącza powinny być odkryte i w pełni widoczne i dostępne  
• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami: wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w kanałach 
zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny by zamknięte 
• należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzega następujących 
warunków: 
· przewód nie może być nasłoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być 
niższa niż 1oC 
· napełnianie przewodu powinna odbywać się powoli od niższego punktu 
· temperatury wody przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20oC 
· po całkowitym napełnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 
ustabilizowania 
· po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać 
jego poziom 
· cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób 
szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków 
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód 
powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być 
ujęte w protokółach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i 
użytkownika. 
6.7. Płukanie i dezynfekcja przewodu 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym 
celu czystej wody wodociągowej. Prędkość wody w przewodzie powinna umożliwi ć usuniecie wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu płukania 
powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego 
upoważnionej. Jeżeli wyniki badać wskażą na potrzebę dezynfekcji to przewód należy poddać 
dezynfekcji. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go wypłukać. 
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7. Wymagania dotyczące obmiar robót 
Jednostka obmiaru jest 1m wykonanego rurociągu zewnętrznej sieci wodociągowej lub 1 sztuka bądź 
komplet zamontowanego wyposażenia czy armatury. Pozostałe warunki wg OST-00.00 
8. Odbiór robót 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami powstałymi w trakcie 
wykonywania robót oraz dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń; 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i zanikowe, etapy itp.); 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności rurociągu; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
Przy odbiorach częściowych należy sprawdzić: 
- zgodność wykonanego odcinaka i zastosowanych materiałów z Dokumentacja Projektowa 
- prawidłowość wykonania robót ziemnych a w szczególności podłoża, obsypki, zasypki, głębokości 
ułożenia przewodu 
- prawidłowość montażu odcinka przewodu, zachowania kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku 
oraz innych elementów występujących na wykonanym odcinku. 
-przeprowadzenie próby szczelności 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz zapisy w Dzienniku Budowy, dotyczące zmian i 
odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotycząca usunięcia usterek; 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany i uzupełnienia; 
- protokoły badań szczelności przewodów; 
8.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie 
protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób 
trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. Jeśli w trakcie 
odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki należy uwzględnić je w 
protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen jednostkowych przez 
Wykonawcę i podpisane warunki umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawca. Nie przewiduje się 
spisywania protokół konieczności i sporządzania kosztorysu robót dodatkowych.   
Cena wykonania robot obejmuje: 
_ roboty przygotowawcze, 
_ oznakowanie miejsca prowadzenia robót, 
_ dostarczenie materiałów, 
_ wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 
_ odwodnienie wykopu, 
_ przygotowanie podłoża, 
_ ułożenie rur wodociągowych, 
_ wykonanie węzłów wodociągowych, 
_ zasypanie wykopu, 
_ wywóz nadmiaru ziemi, 
_ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00. 
Cena jednostki obmiarowej: 
1.0 Przewierty pod drogami, rury osłonowe 
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Cena wykonania 1 m przewiertu obejmuje: 
- wykonanie przecisku lub przewiertu 
- koszt rury osłonowej 
- przeciągniecie rury przewodowej 
- koszt płóz 
- zamkniecie rurociągu w rurze osłonowej 
2.0 Rurociągi oraz przyłącza 
Cena wykonania 1 m rurociągu lub przyłącza obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- montaż rur i kształtek 
- włączenie rurociągów do studni 
- wykonanie prób szczelności i drożności 
- odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót 
 
10.0 Przepisy związane 
PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i siec zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-87/B-01060 Siec wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażania, 
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych, wymagania i 
badania przy odbiorze. 
BN-81/9122-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania 
 
4.0 SST-04 ROBOTY DROGOWE (CPV 45233120-6) 

1. Wstęp     
 1.1. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych przy robotach 
rozbiórkowych i odtworzeniowych dróg, ogrodzeń (na trasie budowanej sieci wodociągowej) i obejmują: 
Roboty rozbiórkowe: 
- rozbiórka nawierzchni żwirowych i gruntowych utwardzonych, 
- rozbiórka nawierzchni z polbruk i nawierzchni asfaltowej, 
- rozbiórka ogrodzenia 
Roboty odtworzeniowe 
- wykonanie nawierzchni z polbruku  
- odtworzenie/wykonanie nawierzchni asfaltowej, 
- odtworzenie/wykonanie nawierzchni gruntowej utwardzonej 
- odtworzenie ogrodzenia 
- odtworzenie rowów przydrożnych 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i OST-00.00. 
Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się pomiędzy warstwa ścieralna i podbudowa zapewniająca 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazanie jej na podbudowę. 
Warstwa ścieralna – wierzchnia warstwa nawierzchni, poddana bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa o składnikach dobranych w odpowiednich proporcjach 
– mieszanka mineralna składająca się wyłącznie z kruszywa łamanego. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z Kontraktem i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00.00. 
2. Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót odtworzeniowych/nowych wg zasad 
niniejszej ST są: 
- mieszanka mineralno-asfaltowa (PN-74/S-96022) 
- tłuczeń 
- kruszywo winno być pozbawione zanieczyszczeń obcych i winno odpowiadać klasie co najmniej II wg 
normy PB-B-11112:1196 „Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych”, krzywa uziarnienia musi leżeć 
pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia lub odpowiedniej normy krajów UE 
- piasek średnio lub gruboziarnisty 
- piasek powinien zawierać czyste ziarna kwarcowe o ostrych krawędziach, piasek powinien być badany 
przy każdej nowej dostawie 
- piasek drobny do zamulania spoin 
3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w OST-00.00. 
Do wykonania robót drogowych należy używać następujących maszyn i urządzeń: 
- zagęszczarki do podsypki i nawierzchni żwirowej, 
- spycharki, 
- równiarki, 
- koparki, 
- walec samojezdny 
- dźwig kołowy, 
- walec wibracyjny, 
- wibratory powierzchniowe i wgłębne, 
- piła do ciecia asfaltu, 
- samochód do 5 ton, 
4. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w OST-00.00. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Materiał z 
rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi 
w PN-C-04024:1991. 
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
-cysternach kolejowych, 
-cysternach samochodowych, 
-bębnach blaszanych, 
-lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Wypełniacz luzem należy 
przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek 
pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami 
samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od 
załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania 
temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 
wyposażonej w system ogrzewczy. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z 
wymaganiami norm przedmiotowych. 
5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót nawierzchniowych 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00.00. 
5.1.1. Roboty rozbiórkowe 
Rozbiórka nawierzchni żwirowych i gruntowych utwardzonych 
Nawierzchnie żwirowe i gruntowe utwardzone rozbierać sprzętem mechanicznym koparka 
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i ładowarka. żwir wywieść na składowisko. 
Rozbiórka nawierzchni z polbruku -  
Rozbiórka nawierzchni asfaltowej 
Asfalt pod wykop należy wyciąć na szerokości 1 m od krawędzi wykopu lub pełna szerokość drogi – w 
miejscach oznaczonych w PT. Asfalt wywieść na składowisko. 
Rozbiórka ogrodzenia 
Rozbierać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu. Materiał składować do ponownego wbudowania. 
5.1.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać  wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podane w tablicy 2. Jeżeli grunty rodzime w 
wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem 
konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is podanych w tablicy 2. 

 
 
5.1.3. Wykonanie nawierzchni z polbruku 
Nawierzchnia zostanie odtworzona zgodnie  z warstwami jej ułożenia. Uszkodzone kostki polbruku 
należy zastąpić nowymi.   
 
5.1.4. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego wykonać w miejsce rozebranych nawierzchni _wirowych i 
gruntowych utwardzonych zgodnie ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi. 
 
5.1.5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej 
W miejscach gdzie rozebrano nawierzchnie asfaltowa należy ja odtworzyć na całej szerokości drogi w 
miejscowości Przelewice z uwagi na nieznaczny zakres robót ziemnych w drodze o nawierzchni 
asfaltowej należy wyciąć pas asfaltowy o szerokości ok. 2-2,5m a następnie odtworzyć na tym odcinku 
nawierzchnie. 
Wykonanie nowej nawierzchni z warstwy wiążącej gr. 5 cm i warstwy ścieralnej o gr. 4 cm z betonu 
asfaltowego. Mieszanka mineralno-bitumiczna musi być dostarczona z otaczarni gwarantującej właściwa 
jakość mieszanki. Dozowanie powinno odbywać się przy utyciu wagi sterowanej automatycznie. Jako 
lepiszcza używać asfaltu drogowego D50. Receptura podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Czas transportu nie może przekroczyć 1 h. Układnie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu 
mechanicznej układarki o wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej wyposażenie 
umożliwiające: 
- automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z niweletą oraz grubością, 
- elementy wibrujące do wstępnego zagęszczania z regulacja częstotliwości i amplitudy drgań, 
- urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 
Nawierzchnie zagęścić zestawem walców ogumionych i stalowym lub mieszanym. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00.00. 
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiaru jest 1 m2 rozebranej i odtworzonej drogi lub wybudowanej drogi. 
Jednostka obmiaru ogrodzeń jest 1 m. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00.00. 
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8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00.00. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST-00.00. 
Płatności będą dokonywane zgodnie z ST, dokumentacja projektowa, obmiarem robót Cena 1 m2 
rozebranej i odtworzonej nawierzchni musi zawierać koszty rozbiórki, składowania materiału lub wywozu 
na składowisko, odbudowy nawierzchni z uzupełnieniem brakującej ilości materiałów niezbędnych do 
odtworzenia drogi. Cena 1 m rozbiórki i odtworzenia ogrodzenia musi zawierać koszty rozbiórki, 
składowania materiału lub wywozu na składowisko, odbudowy z uzupełnieniem brakującej ilości 
materiałów niezbędnych do odtworzenia drogi. 
10. Przepisy związane 
PN-87/B-01100 Kruszywo skalne, podział, nazwy, określenia. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe – roboty ziemne. 
PN-S – 02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i 
mieszanka 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-EN 12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-76/8950-03 Badania hydrotechniczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na 
podstawie uziarnienia i porowatości. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
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