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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  BUDOWA  SIECI
WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁ ĄCZAMI W OBR ĘBIE ULIC PADEREWSKIEGO, DWORSKA 
I BARTOSZÓW W RYMANOWIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:
SST.-01(CPV 45111000-8) Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych
SST.-02 (CPV 45111000-8) Rozbiórka elementów dróg-plac
SST.-03  koszenie traw
SST.-04 (CPV 45111000-8) Roboty ziemne. 
SST.-05 (CPV 45231300-8) Roboty montaŜowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
SST.-06 (CPV 45231300-8) Roboty montaŜowe sieci wodociągowej  z tworzyw sztucznych 
SST.-07 (CPV 45112700-2)  Przywrócenie warstwy humusu
SST.-08 (CPV 45233000-9) Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne
SST.-09(CPV 45233000-9) Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
SST.-10 (CPV: 45.23.24.23-3) Nawierzchnia z betonu asfaltowego
SST.-11 (CPV: 45.23.24.23-3) Przepompownia ścieków sanitarnych

1.4. Określenia podstawowe

UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:

1.4.1. Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami, opatrzony  pieczęcią  organu  wydającego,  wydany  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót,  rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,  przekazywania poleceń  i  innej korespondencji
technicznej pomiędzy InŜynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.

1.4.2. InŜynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera/Kierownika projektu.

1.4.5. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu.

1.4.7. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.8. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako tworzące część terenu budowy.

1.4.9. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do
samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno-uŜytkowych.  Zadanie  moŜe  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody
uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów,  dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne z  wykazem  podanym w szczegółowych
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
− Zamawiającego;  wykaz  pozycji,  które stanowią  przetargową  dokumentację  projektową  oraz projektową  dokumentację  wykonawczą

(techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez InŜyniera/Kierownika projektu
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.

W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  waŜności  wymieniona  w
„Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia

w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe,
ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  InŜynierowi/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia,  uzgodniony  z
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.
W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

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 akceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z

InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,  w miejscach i  ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, których treść  będzie zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową.

a) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  w tym: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób
uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy  i  wyjazdy  z  terenu  budowy  przeznaczone  dla  pojazdów  i  maszyn  pracujących  przy  realizacji  robót,  Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z
InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,  w miejscach i  ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, których treść  będzie zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie

i  wokół terenu budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń  lub uciąŜliwości  dla osób lub dóbr  publicznych i  innych,  a wynikających z
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moŜliwością powstania poŜaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 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 poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez

personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.
Nie  dopuszcza  się  uŜycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stęŜeniu  większym  od  dopuszczalnego,

określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie

określającą 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  uŜyte  pod warunkiem przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  JeŜeli  wymagają  tego  odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek
zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być
wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji  i  urządzeń  podziemnych na terenie budowy i  powiadomić  InŜyniera/Kierownika projektu i
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
InŜyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący
minimalne  niedogodności  dla mieszkańców.  Wykonawca odpowiada za wszelkie  uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej  w sąsiedztwie
budowy, spowodowane jego działalnością.

InŜynier/Kierownik  projektu  będzie  na  bieŜąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier/Kierownik projektu ani
Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i
wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał InŜyniera/Kierownika projektu.
InŜynier/Kierownik  projektu  moŜe  polecić,  aby  pojazdy  nie  spełniające  tych  warunków  zostały  usunięte  z  terenu  budowy.  Pojazdy
powodujące  nadmierne  obciąŜenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone na świeŜo  ukończony fragment  budowy w obrębie  terenu  budowy  i
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami  InŜyniera/Kierownika
projektu.
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla

ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się,  Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyŜej nie podlegają  odrębnej zapłacie i są

uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do
daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez InŜyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy,
regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować  InŜyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub
odnoszą się  do konkretnego kraju lub regionu, mogą  być  równieŜ  stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy
poziom  wykonania  niŜ  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez
InŜyniera/Kierownika projektu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane
przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o  znaczeniu  geologicznym  lub
archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uwaŜane  za  własność  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić
InŜyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystąpią  opóźnienia w robotach,  InŜynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i  Wykonawcą  ustali  wydłuŜenie  czasu
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową.

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)

Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  Zamawiającemu,  pomieszczenia  biurowe,  sprzęt,  transport  oraz  inne  urządzenia
towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych do  robót,
Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania,  zamawiania  lub wydobywania  tych  materiałów jak  równieŜ  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki
materiałów.

Zatwierdzenie partii  materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób
ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych
włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  InŜynierowi/Kierownikowi  projektu  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
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Wykonawca  przedstawi  InŜynierowi/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji,
organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań  ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie okaŜą się potrzebne w związku  z
dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy będą  wykorzystane  do robót  lub odwiezione na odkład odpowiednio  do wymagań  umowy lub wskazań  InŜyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie będzie prowadzić  Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,  które zostały wyszczególnione w
dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę InŜyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy   i  złoŜone  w  miejscu
wskazanym przez InŜyniera/Kierownika projektu. Jeśli  InŜynier/Kierownik projektu zezwoli  Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do
innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez
InŜyniera/Kierownika projektu.

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału,
albo  w okresie  dłuŜszym,  jeśli  będzie  to  potrzebne  z  uwagi  na wykonanie  badań  wymaganych  przez  InŜyniera/Kierownika  projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do robót, były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez InŜyniera/Kierownika projektu.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z
InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez
InŜyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą  być  okresowo kontrolowane przez InŜyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych
kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku,  gdy  InŜynier/Kierownik  projektu  będzie przeprowadzał  inspekcję  wytwórni,  muszą  być  spełnione następujące
warunki:
a) InŜynier/Kierownik  projektu  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie

przeprowadzania inspekcji,
b) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał  wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części  wytwórni,  gdzie odbywa się  produkcja

materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) JeŜeli  produkcja  odbywa  się  w  miejscu  nie  naleŜącym  do  Wykonawcy,  Wykonawca  uzyska  dla  InŜyniera/Kierownika  projektu

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany do uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  InŜyniera/Kierownika  projektu;  w
przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyŜej  dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
InŜyniera/Kierownika projektu.

Liczba i  wydajność  sprzętu  powinny gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/Kierownika projektu.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.

Wykonawca  dostarczy  InŜynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.



8

JeŜeli  dokumentacja  projektowa  lub SST przewidują  moŜliwość  wariantowego  uŜycia  sprzętu  przy wykonywanych  robotach,
Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez
InŜyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach InŜyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone
przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacją projektową,  wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji  robót opracowanym
przez Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera/Kierownika projektu.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z

wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/Kierownika
projektu.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub wyznaczenia  wysokości  przez InŜyniera/Kierownika  projektu  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  InŜyniera/Kierownika  projektu  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót  będą  oparte  na
wymaganiach  określonych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  takŜe  w  normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu  decyzji  InŜynier/Kierownik  projektu  uwzględni  wyniki  badań  materiałów i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną
kwestię.

Polecenia  InŜyniera/Kierownika  projektu  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie  określonym  przez
InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakości.
W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i
plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− sposób zapewnienia bhp.,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca

zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę  przekazywania
tych informacji InŜynierowi/Kierownikowi projektu;

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
− sposób i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj i  częstotliwość,  pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń,  itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
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− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu

zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie

zostały one tam określone, InŜynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
umową.

Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi  projektu świadectwa,  Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i  sprzęt  badawczy
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
InŜynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących

urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak
powaŜne,  Ŝe  mogą  wpłynąć  ujemnie  na wyniki  badań,  InŜynier/Kierownik  projektu  natychmiast  wstrzyma  uŜycie  do  robót  badanych
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

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

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera/Kierownika projektu. Próbki

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie InŜyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa
Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy normy  nie  obejmują
jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować  moŜna  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
InŜyniera/Kierownika projektu.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  InŜyniera/Kierownika  projektu  o  rodzaju,  miejscu  i
terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji
InŜyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  InŜynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  raportów z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera/Kierownika projektu

InŜynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

InŜynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji  systemu kontroli  robót prowadzonego przez Wykonawcę,  poprzez między
innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych
jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

InŜynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt.
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę,
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
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2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
− Polską Normą lub
− aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją

określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej
imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  słuŜbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i InŜyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
− uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika projektu,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperaturę  powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w

związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− −      inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłoŜone  InŜynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowania się.

Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) KsiąŜka obmiarów

KsiąŜka obmiarów stanowi  dokument  pozwalający na rozliczenie  faktycznego  postępu kaŜdego z  elementów robót.  Obmiary
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia o jakości materiałów,  recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
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,
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f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie

Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera/Kierownika projektu na
piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez

średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez InŜyniera/Kierownika
projektu.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  JeŜeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady waŜenia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie  utrzymywać  to
wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania
dłuŜszej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki

obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu.
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Gotowość  danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
InŜyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak niŜ  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań  laboratoryjnych i  w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z dokumentacją  projektową,  SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez

InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona komisja  wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności  InŜyniera/Kierownika projektu  i

Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona ich oceny jakościowej  na podstawie  przedłoŜonych  dokumentów,  wyników badań  i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów załączonych  do  dokumentów  odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
„Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę  obmiarową  ustaloną dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej
pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań  warunków umowy i wymagań  ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami  projektu organizacji ruchu na czas

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

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierŜawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Zarządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki  oraz  tablicy

informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST. -01  WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH (CPV  45111000-8)

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wytyczenie trasy kanalizacji i jej punktów wysokościowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  BUDOWA  SIECI
WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁ ĄCZAMI W OBR ĘBIE ULIC PADEREWSKIEGO, DWORSKA 
I BARTOSZÓW W RYMANOWIE i obejmują:

-wytyczenie  trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym.

3.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem  trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie  punktów w sposób trwały,  ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie  w sposób ułatwiający odszukanie i

ewentualne odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt:
− teodolity lub tachimetry,
− niwelatory,
− dalmierze,
− tyczki,
− łaty,
− taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej
dokładności pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca  powinien przejąć  od Zamawiającego  dane zawierające lokalizację  i  współrzędne

punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. JeŜeli znaki

pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do obowiązków Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z odtworzeniem trasy i  punktów wysokościowych  naleŜy prowadzić  według
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych
lub protokółu z kontroli geodezyjnej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
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− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
− zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem i  oznakowanie  ułatwiające  odszukanie  i  ewentualne

odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
b) Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
c) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
d) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
e) Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
f) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
g) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

h) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST.-02  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG (CPV 45111000-8)

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót drogowych 

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z BUDOWĄ  SIECI WODOCIĄGOWEJ 
I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁ ĄCZAMI W OBR ĘBIE ULIC PADEREWSKIEGO, DWORSKA I BARTOSZÓW 
W RYMANOWIE i obejmują  z rozbiórkę  nawierzchni placu z asfaltobetonu.

1.4 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg moŜe być wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany
przez InŜyniera:

−       spycharki,

−       frezarki drogowe,

−       ładowarki,

−       samochody cięŜarowe,

−       koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z
dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez InŜyniera.
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Jeśli  dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy
sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez InŜyniera.
W przypadku  usuwania  warstw nawierzchni  z zastosowaniem frezarek  drogowych,  naleŜy spełnić  warunki  określone w SST D-

05.03.11 „Recykling”.
Wszystkie  elementy  nadające  się  do  powtórnego  wykorzystania  są  własnością  Zamawiającego  i  powinny  być  usuwane  bez

powodowania zbędnych uszkodzeń. Wykonawca powinien przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego (Baza ZDM Koszalin ul.
Przemysłowa) lub inne wskazane przez InŜyniera.

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
Doły  (wykopy)  powstałe  po  rozbiórce  elementów  dróg, ogrodzeń  i  przepustów  znajdujące  się  w  miejscach,  gdzie  zgodnie  z

dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec
gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót  rozbiórkowych  oraz  sprawdzeniu  stopnia
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać
odpowiednie wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg  jest:

−       dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:

−       wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia, z ułoŜeniem na poboczu,

−       załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

−       wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;                                                                                                                     
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST.-04  KOSZENIE TRAW

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
mechanicznego koszenia chwastów i samosiewów wieloletnich, ręczne wykaszanie miejsc niedostępnych na trasie budowy sieci
wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej   
Szerokość pasa koszonego przyjmuje się 3 m.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  związanych 
z BUDOWĄ  SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁ ĄCZAMI W OBR ĘBIE ULIC
PADEREWSKIEGO, DWORSKA I BARTOSZÓW W RYMANOWIE

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
1.3.1. robotami przygotowawczymi,
1.3.2. koszenie traw w pasie drogowym kosiarkami mechanicznymi,
1.3.3. wycięciem trawy w miejscach niedostępnych,
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Standard koszenia traw trawy i samosiewów,  wysokość odrostów: 1,5 m.
2. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Zamawiający zaplanował koszenie  bezpośrednio przed wykonywaniem robót budowlanych
3. MATERIAŁY
Przy koszeniu traw nie występują.
4. SPRZĘT
Kosiarki doczepne do ciągników - Wykonawca uŜywa ich do koszenia duŜych powierzchni
Kosiarką Ŝyłową - spalinową lub elektryczną Wykonawca kosi w miejscach niedostępnych takich jak: pod barierami przy ogrodzeniach,
znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych.
Zamawiający zakłada koszenie kosiarkami bijakowymi.
5. TRANSPORT
5.1. Środki transportu.
5.2. Samochód dostawczy przeznaczony jest do transportu pracowników, narzędzi, drobnego sprzętu.
5.3. Samochód cięŜarowy przeznaczony jest do transportu większego sprzętu, do wywozu zanieczyszczeń,
skoszonej trawy i chwastów.
5.4. Ciągnik przeznaczony jest głównie jako nośnik osprzętu, oraz do transportu większego sprzętu.
6. WYKONANIE ROBÓT
6.1. Oznakowanie robót.
Nie dotyczy
6.2. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje kaŜdorazowo przed rozpoczęciem koszenia. Roboty te polegają na:
- wybraniu kamieni z trawy, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń,
- wywóz zebranych zanieczyszczeń na plac składowy wykonawcy.
6.3. Koszenie.
Rozpoczęcie wykaszania traw i chwastów powinno być wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku
ich przekwitnięcia. Najbardziej miarodajnym okresem rozpoczęcia wykaszania traw jest okres drugiej połowy maja. Kolejność wykaszania
Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Wysokość trawy po wykoszeniu powinna być nie większa niŜ 5 cm.
6.4. Wycięcie traw w miejscach niedostępnych.
Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych Wykonawca wykonuje wykaszarkami równolegle z
głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie traw i  samosiewów kosą.
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Inspektor kontroluje zakres i jakość prowadzonych robót w trakcie wykonywania oraz po ich zakończeniu.
8. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest m2. Obmiar powinien być dokonany w terenie.
9. ODBIÓR ROBÓT
9.1. Odbiór robót zanikających.
Odbiorowi robót zanikających podlegają roboty przygotowawcze i wykonanie koszenia,
9.2. Odbioru koszenia Inspektor Nadzoru dokonuje w następnym dniu po zgłoszeniu przez Wykonawcę wykonania koszenia. W obecności
Wykonawcy Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru jakościowego i ilościowego wykonanego koszenia.
9.3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych według standardów określonych w
SST lub ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie
ustalonym InŜynierem budowy
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostki obmiaru. Cena 1m2 koszenia obejmuje roboty przygotowawcze, koszenie oraz niszczenie traw, chwastów, samosiewów.
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST.-05  ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45111000-8)

1. WSTĘP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z wykonaniem wykopów i nasypów.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z   BUDOWĄ   SIECI
WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁ ĄCZAMI W OBR ĘBIE ULIC PADEREWSKIEGO, DWORSKA 
I BARTOSZÓW  W RYMANOWIE i obejmują: wykonanie wykopów liniowych w gruntach kat. I-V.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki
stateczności i odwodnienia.

1.4.3.Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.10.  Bagno  -  grunt  organiczny  nasycony  wodą,  o  małej  nośności,  charakteryzujący  się  znacznym i  długotrwałym  osiadaniem pod
obciąŜeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie
rozpadają  się  pod  działaniem  wody  destylowanej;  mają  wytrzymałość  na  ściskanie  Rc ponad  0,2  MPa;  wymaga  uŜycia  środków
wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów

1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d
sI

ρ
ρ

=

gdzie:
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.16. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:
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gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Podział gruntów

Podstawę  podziału  gruntów  i  innych  materiałów  na  kategorie  pod  względem  trudności  ich  odspajania  podaje  tablica  1.  W
wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników
spulchnienia.

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2.
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01, pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości
robót ziemnych i za zezwoleniem InŜyniera.

JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą
InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych
kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  równowaŜnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,
zaakceptowanych przez InŜyniera.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny być  wywiezione przez
Wykonawcę  na  odkład.  Zapewnienie  terenów na  odkład  naleŜy  do obowiązków Zamawiającego,  o  ile  nie  określono  tego  inaczej  w
kontrakcie. InŜynier moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2 Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu
do:
i) odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne

itp.),
j) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),
k) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
l) sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości,
technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  moŜe  być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niŜ ± 10 cm. RóŜnica w
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 cm i -3 cm.

Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ       ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie
powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
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Pochylenie  skarp  nie  powinno  róŜnić  się  od  projektowanego  o  więcej  niŜ  10%  jego  wartości  wyraŜonej  tangensem  kąta.
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być
spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, powinny być
określone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

NiezaleŜnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w  dokumentacji  projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagają  tego warunki terenowe,  wykonać  urządzenia, które zapewnią  odprowadzenie wód gruntowych i
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek
takiego  wykonywania  wykopów i  nasypów,  aby powierzchniom gruntu  nadawać  w całym okresie  trwania  robót  spadki,  zapewniające
prawidłowe odwodnienie.

JeŜeli,  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą  nieprzydatność,
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt.

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

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umoŜliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie  trwania  robót  ziemnych.
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umoŜliwiające
szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być
mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny
wpływ  kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów  oraz  terminów  wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań  dotyczących
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

Źródła  wody,  odsłonięte  przy wykonywaniu  wykopów,  naleŜy ująć  w rowy i  /lub dreny.  Wody opadowe i  gruntowe naleŜy
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szerokość dna i głębokość
rowu nie mogą róŜnić się od wymiarów projektowanych o więcej niŜ ± 5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z
określoną dla skarp wykopów w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z

dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości korpusu
ziemnego

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub
niwelatorem, w odstępach co 200 m na

2 Pomiar szerokości dna rowów prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R
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≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m
3 Pomiar rzędnych powierzchni

korpusu ziemnego
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równości powierzchni

korpusu
6 Pomiar równości skarp
7 Pomiar spadku podłuŜnego

powierzchni korpusu lub dna
rowu

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w
punktach wątpliwych

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej warstwy
lecz nie rzadziej niŜ raz na kaŜde 500 m3 nasypu

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego

Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm.

6.3.3. Szerokość dna rowów

Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia wyraŜonego tangensem
kąta.

6.3.6. Równość korony korpusu

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.

6.3.7. Równość skarp

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.

6.3.8. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych,
nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik  zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być  zgodny z załoŜonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały
nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny
koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne
drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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Roboty ziemne uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami  InŜyniera,  jeŜeli  wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01, oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.-06   ROBOTY MONTAśOWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH   (C PV 45231300-8) 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ramach inwestycji:   BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
Z PRZYŁĄCZAMI W OBR ĘBIE ULIC PADEREWSKIEGO, DWORSKA I BARTOSZÓW W RYMANO WIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót
związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej Zakres
stosowania dotyczy budowy sieci kan. Sanitarnej  w gruntach nawodnionych i nienawodnionych.
Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę: sieci kanalizacji sanitarnej z  przepompownią ścieków
 Projektowany system kanalizacji jest systemem grawitacyjno-ciśnieniowym.

Sieć składa się z czterech odcinków:
1. odcinek  kanalizacji sanitarnej zbiorczej  grawitacyjnej o średnicy 200 mm z rur PVC o długości  343,5 m, z ciągami bocznymi, 
    zlokalizowany w terenie zielonym oraz w terenie utwardzonym naleŜącym do GDDKiA,   zakończony  projektowaną   
    pompownią ścieków   zlokalizowaną na działce nr 3233 .
2. odcinek  kanalizacji sanitarnej zbiorczej  grawitacyjnej o średnicy 200 mm z rur PVC o długości  267  m,       
   zlokalizowany w terenie zielonym włączony równieŜ do   projektowanej pompowni ścieków   zlokalizowanej na działce nr 3233 .
3. odcinek kanalizacji ciśnieniowej- spływające do pompowni ścieki przepompowywane są projektowanym  przewodem  tłocznym 
  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, o średnicy 90 mm  z rur PEHD o długości 398 m, do projektowanej  studzienki rozpręŜnej KR.
4. odcinek  kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej o średnicy 200 mm z rur PVC o długości 25.5 m. Ścieki ze studzienki rozpręŜnej 
    spływają  do istniejącej studzienki na  kolektorze miejskiej kanalizacji sanitarnej ks 200.

 I- kan grawitacyjna w wykopie - rury PVC-U typ S φ  200 x 5,9 mm, l= 343.5 m, 
                              Ciągi boczne- rury PVC-U szereg "S"   φ   160 x  4,7 mm   łącznie  L= 252 m
II- kan grawitacyjna w wykopie - rury PVC-U typ S φ  200 x 5,9 mm, l= 267 m,   
III- kanalizacja ciśnieniowa w wykopie - rura przewodowa PE 100 SDR 17 dn 90x6,6 mm, l=384.4 m                               
       kanalizacja ciśnieniowa w technologi bezwykopowej- rura osłonowa PE 100 SDR 17 dn 250x14,8 mm, o długości L= 13,2m, rura     

przewodowa j.w.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.
1.4.2.Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód opadowych.
1.4.3. Kanały
1.4.3.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
1.4.3.3. Odgałęzienie - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.
1.4.4.   Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.4.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji

kanałów.
1.4.4.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi  kanału w planie, na załamaniach spadku

kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.4.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden

kanał odpływowy.
1.4.4.4. Studzienka kaskadowa (spadowa)  -  studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy  przewód pionowy umoŜliwiający wytrącenie

nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego do niŜej połoŜonego kanału odpływowego.
1.4.4.6. Wylot - element na końcu kanału odprowadzającego wody deszczowe do odbiornika.
1.4.5.   Elementy studzienek
1.4.5.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość  komory roboczej jest to

odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika.
1.4.5.2. Komin  włazowy  -  szyb  połączeniowy  komory  roboczej  z  powierzchnią  ziemi,  przeznaczony do  zejścia  obsługi  do  komory

roboczej.
1.4.5.3. Płyta przykrycia studzienki – płyta Ŝelbetowa przykrywająca komorę roboczą.
1.4.5.4. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych,

umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.5.5. Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
1.4.5.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.
1.4.6. Elementy odwodnienia wykopu
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1.4.6.1. Dren - sączek podłuŜny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku studzienki zbiorczej.
1.4.6.2. Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z nieciągłych,

wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:  polietylenowych,  polipropylenowych
(m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się m.in. duŜą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Wszystkie  zakupione przez Wykonawcę  materiały  zastosowane do budowy sieci  kanalizacji  deszczowej  powinny odpowiadać  normom
krajowym zastąpionym,  jeśli  to moŜliwe,  przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.  W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe  sieć: 1285,4m
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC-U typ S φ  200 x 5,9 mm,    l= 636,0 m 
                                        PVC-U typ "S"φ 160 x  4,7 mm ,   l= 251,8  m 
2.2.2. Rura osłonowa PE 100 SDR 17 dn 250x14,8 mm,      L= 13,2 m
2.2.3. Rura przewodowa  PE 100 SDR 17 dn 90x5,4 mm,     l=397,6 m
2.2.4.   rura osłonowa PVC-U szereg "N" φ  400 x  9,8 mm - L =  5,0  m pod dnem rowu
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:
−kręgów  betonowych  lub  Ŝelbetowych  średnicy  100  cm  odpowiadających  wymaganiom PN-EN   1917,muru  z  cegły  kanalizacyjnej

odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza poniŜej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej
nie mniejszej niŜ 35 MPa (N/mm2) lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.
2.3.2. Płyta pokrywowa
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z Ŝelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Średnica płyty powinna być większa od średnicy
zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową.
2.3.3. Płyta denna
Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt. 2.3.1.
2.3.4. Komin włazowy
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom PN-EN
1917.
2.3.5. Włazy kanałowe
Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako:
−włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi z pokrywami zawierającymi

logo Gdańska,
2.3.6. Stopnie złazowe
Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 .
2.4. Studzienki ściekowe
2.4.2. Kręgi betonowe prefabrykowane
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 60 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25,
wg KB1-22.2.6 (6).
2.4.3. Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane
Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.
2.4.4. Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane
Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.
2.4.5. Płyty fundamentowe zbrojone
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy B 15.

2.5. Kruszywo na podsypkę
Podsypka  moŜe  być  wykonana  z  gruntu  piaszczystego  lub  Ŝwiru.  UŜyty  materiał  na  podsypkę  powinien  odpowiadać  wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.
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2.8. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/6366-10, tj. być rurkami spiralnie
karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania lub z PE.
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, w sposób umoŜliwiający dokładne ich
łączenie. Szczeliny wlotowe (szparki podłuŜne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od grudek i resztek
materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie
rozmieszczone na długości i obwodzie rurki. Złączki, słuŜące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny
być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o średnicy zewnętrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiadać
BN-84/6366-10.

2.9. Materiał filtracyjny i podsypka dla drenaŜu
Jako materiały filtracyjne naleŜy stosować:
− Ŝwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niŜ otwory w rurociągu drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do

otworów tych naleŜą szczeliny stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłuŜne w rurkach dziurkowanych,
− piasek gruby o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niŜ 0,5 mm wynosi więcej niŜ 50 %, wg PN-B-

02480,
− piasek średni o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niŜ 0,5 mm wynosi nie więcej niŜ 50 %, lecz

zawartość ziarn o średnicy większej niŜ 0,25 mm wynosi więcej niŜ 50 %, wg PN-B-02480.
Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczaniu wg PN-B-04492. świry i piaski nie
powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niŜ  0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.
Podsypkę pod rurki drenarskie naleŜy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113.

2.10. Geowłóknina
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury,
bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą sczepnością z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową, aprobatami
technicznymi i ST.

2.11. Składowanie materiałów
2.11.1. Rury
Tury  moŜna  składować  na  otwartej  przestrzeni,  układając je  w  pozycji  leŜącej  jedno-  lub  wielowarstwowo,  albo  w  pozycji  stojącej.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
W  przypadku  składowania  poziomego  pierwszą  warstwę  rur  naleŜy  ułoŜyć  na  podkładach  drewnianych.  Podobnie  na  podkładach
drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz
umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.11.2. Kręgi
Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy  składowaniu  wyrobów  w  pozycji  wbudowania  wysokość  składowania  nie  powinna  przekraczać  1,8  m.  Składowanie  powinno
umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.11.3. Cegła kanalizacyjna
Cegła kanalizacyjna moŜe być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umoŜliwiającymi
odprowadzenie wód opadowych.
Cegły w miejscu składowania powinny być  ułoŜone w sposób uporządkowany,  zapewniający łatwość  przeliczenia. Cegły powinny być
ułoŜone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy
składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.
2.11.4. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg
klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
2.11.5. Wpusty Ŝeliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m.
2.11.6. Kruszywo
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.11.7. Rurki drenarskie
Rurki drenarskie naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach. Zwoje rurek drenarskich naleŜy układać
płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25oC, a powyŜej 25oC do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, barwy
naturalnego PVC) naleŜy chronić przed działaniem sił mechanicznych w temperaturze poniŜej 0oC, natomiast rurki o zwiększonej odporności
na obniŜoną temperaturę (typu O, barwy czarnej) naleŜy chronić w temperaturze poniŜej -10oC.
Złączki naleŜy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy składowaniu na odkrytych placach naleŜy
chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie moŜe przekraczać 40oC, a
odległość składowania powinna być większa niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku składowania w workach zaleca się
układać je w warstwach nie przekraczających wysokości 5 worków.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
−Ŝurawi budowlanych samochodowych,
−koparek podsiębiernych,
d) spycharek kołowych lub gąsienicowych,
e) wibromłotu do zapuszczania grodzic
−sprzętu do zagęszczania gruntu,
−wciągarek mechanicznych,
−pomp spalinowych do odwadniania wykopów
−beczkowozów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport rur 
Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca  zapewni  przewóz  rur  w  pozycji  poziomej  wzdłuŜ  środka  transportu,  z  wyjątkiem  rur  betonowych  o  stosunku  średnicy
nominalnej do długości, większej niŜ 1,0 m, które naleŜy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji  poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności
występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej
wyrobu (rury kamionkowe nie wyŜej niŜ 2 m).
Pierwszą  warstwę  rur  kielichowych  naleŜy  układać  na  podkładach  drewnianych,  zaś  poszczególne  warstwy  w  miejscach  stykania  się
wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m naleŜy wykonywać za pomocą
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej
Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe
naleŜy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie.Cegły  transportowane  luzem  naleŜy  układać  na  środkach
przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna
przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Załadunek i  wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się  odbywać  mechanicznie za pomocą  urządzeń  wyposaŜonych w
osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy
uŜyciu przyrządów pomocniczych.

4.5. Transport włazów kanałowych
Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczony  przed  przemieszczaniem  i
uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem.
4.6. Transport wpustów Ŝeliwnych
Skrzynki  lub ramki  wpustów mogą  być  przewoŜone dowolnymi  środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się
podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji  składników, zmiany
składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mogą  być  przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

4.10. Transport rur drenarskich
Ceramiczne rurki drenarskie moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu na paletach lub luzem.
Załadunek i wyładunek rurek powinien odbywać się:
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− za pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy, w przypadku przewoŜenia na paletach,
− ręcznie przy uŜyciu przyrządów pomocniczych, w przypadku przewoŜenia luzem.
Przy przewozie rurek luzem naleŜy:
− układać je równolegle do bocznych ścian środka przewozowego na jednakowej wysokości na całej powierzchni,
− wszystkie ściany boczne środka przewozowego oraz poszczególne rzędy wyrobów zabezpieczyć warstwą materiału wyściółkowego (np.

słomy, siana, wełny drzewnej, materiałów syntetycznych).
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, moŜna przewozić dowolnymi środkami
transportu. Podczas załadunku i wyładunku rurek nie naleŜy rzucać. Szczególną ostroŜność naleŜy zachować w temperaturze 0o C i niŜszej.
Złączki w workach i pudłach naleŜy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz 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 słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi Kontraktu.
Wykonawca  zgłosi  pisemnie  zamiar  rozpoczęcia  robót  do  wszystkich  właścicieli  i  uŜytkowników  uzbrojenia  nad-  i  podziemnego  z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.

5.3. Roboty ziemne
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące
uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złoŜony wzdłuŜ wykopu zgodnie z dokumentacją projektową.
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych”  – tom I rozdz.  IV  - 1989 r.  – Roboty ziemne.  Szalowanie  powinno zapewniać  sztywność  i  niezmienność  układu oraz
bezpieczeństwo  konstrukcji.  Szalowanie  powinno być  skonstruowane  w sposób  umoŜliwiający  jego  montaŜ  i  demontaŜ,  odpowiednie
rozparcie oraz montaŜ i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej  warstwy 0,20 m gruntu powinno być  wykonane
bezpośrednio przed wykonaniem podsypki z drenaŜem korytkowym i ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca
wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu.

5.4. Wykonanie drenaŜu korytkowego
Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu naleŜy rozpocząć od wylotu rurki drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadzić
ku górze, w celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być co najmniej o 5 cm większa od
zewnętrznej średnicy układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowków naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a jeśli w
dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.
Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, dno rowków naleŜy oczyścić (np. łyŜkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest)
wszędzie sączyła się równą warstewką, nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie naleŜy wykonać podsypkę z piasku o grubości 5 cm.
Podsypkę przy sączącej się wodzie naleŜy wykonać tuŜ przed układaniem rurek drenarskich.
Układanie drenaŜu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, ułoŜony najwyŜej otwór rurki naleŜy zasłonić
odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, kształtką plastykową) w celu uniemoŜliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza
rurki.
Zasada działania drenu wymaga umoŜliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki
podłuŜne) w rurkach. Na budowie naleŜy uŜyć tylko jednego rodzaju materiału, zgodnie z niŜej podanymi zasadami. Perforowane rurki z
tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, naleŜy łączyć za pomocą specjalnie produkowanych złączek.
Geowłókniny mogą być zastosowane do owinięcia przewodu dziurkowanego lub owinięcia kruszywa.

5.5. Przygotowanie podłoŜa
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem pod kanały deszczowe jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości 30
cm łącznie z ułoŜeniem rur drenarskich odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową.
W gruntach gliniastych naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości 30 cm zgodnie z dokumentacją projektową.
Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej.

5.6. Roboty montaŜowe
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki:
−najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być

jednak mniejsze:



30

      dla kanalizacji sanitarnej o średnicy  200 mm – 4,5 ‰ 
–  największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu i wynoszą dla rur betonowych 

    i ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC odpowiednio 15 %,  17%, 31%.
−głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do1,6 m (zgodnie z PN-81/B-03020).
 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.
5.6.1. Kanały
Kanały ściekowe grawitacyjne naleŜy wykonać z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m2.
Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie
zmieniła połoŜenia do czasu wykonania prób szczelności.
Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niŜ +8o C.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem.
Połączenia kanałów stosować naleŜy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego
powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o.
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych naleŜy wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi. Rury kanałowe PVC naleŜy
układać zgodnie z instrukcją montaŜu podaną przez producenta rur.
5.6.2. Odgałęzienia

Przy wykonywaniu odgałęzień naleŜy przestrzegać następujących zasad:
-trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie,

−      -minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 200 mm,

−     -włączenie odgałęzienia do kanału powinno być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej,

−     -spadki odgałęzień powinny wynosić min. 10 ‰ 

−   -włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową naleŜy dokonywać licując przewody sklepieniami. W przypadku
konieczności włączenia odgałęzienia na wysokości większej naleŜy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką
studzienki lub dokonywać włączenia do studzienki z osadnikiem,

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanałów o średnicach 0,20 i 0,30 m naleŜy wykonać o średnicy 425 mm, 600 mm oraz 1,00 m  wykonane z PE
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad:
−-studzienki  przelotowe  powinny  być  lokalizowane  na odcinkach  prostych  kanałów  w odpowiednich  odległościach  (max.  50 m przy

średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału,
−-studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,
−-wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś,
−-studzienki naleŜy wykonywać  na uprzednio wzmocnionym (warstwą  tłucznia lub Ŝwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie

betonowym,
−-studzienki wykonywać naleŜy w wykopie umocnionym,
−-w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleŜy stosować studzienki spadowe-kaskadowe,
−-Studzienki  zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć  spad w postaci  rury pionowej  usytuowanej  na

zewnątrz studzienki. RóŜnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m.
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego
symbolem  KB-4.12.1  (7,  6,  8),  a  ponadto  w  „Katalogu  powtarzalnych  elementów  drogowych”  opracowanym  przez  „Transprojekt”
Warszawa.

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:
komory roboczej,

−            komina włazowego,
    dna studzienki,

−   włazu kanałowego,

−   stopni złazowych.
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki
ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niŜ 2,0 m.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy wykonać przy uŜyciu uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta
rur zgodnie z dokumentacją projektową.
Komin włazowy powinien być  wykonany w studzienkach o głębokości przekraczjącej  3,0 m z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o
średnicy 0,80 m. Posadowienie komina naleŜy wykonać na płycie Ŝelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała
się nad spocznikiem o największej powierzchni.
Studzienki  płytkie  mogą  być  wykonane bez kominów włazowych,  wówczas bezpośrednio  na komorze roboczej  naleŜy umieścić  płytę
pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051.
Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć  przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyŜej
przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć
kształt  łuku stycznego do kierunku kanału,  natomiast  w przypadku zmiany średnicy kanału  powinna ona stanowić  przejście z jednego
wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
Studzienki  usytuowane  w pasach  drogowych  (lub innych  miejscach  naraŜonych  na obciąŜenia  dynamiczne)  powinny mieć  właz  typu
cięŜkiego wg PN-H-74051-02.
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Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna
znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  terenu.
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach
pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
5.6.4.Izolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają Ŝadnych izolacji.
Studzienki  zabezpiecza się  przez posmarowanie  z zewnątrz  izolacją  bitumiczną.  Dopuszcza się  stosowanie innego środka izolacyjnego
uzgodnionego z InŜynierem Kontraktu. W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy zabezpieczyć
przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno
5.6.5.Kanalizacja grawitacyjna pod dnem rowu
Kanalizacja grawitacyjna przechodzi na odcinku  S5-S6 -rys 1a, pod dnem rowu melioracyjnego. Zgodnie z wymaganiami  PZMiUW
w Rzeszowie  górna krawędź rury osłonowej umieszczona będzie 1,0 m  poniŜej dna rowu. Kanalizacja wykonana zostanie metodą rozkopu.
Rury osłonowe  rura PVC-U szereg "N" φ  400 x  9,8 mm - L =  5,0  m
5.6.6.  Kanalizacja ciśnieniowa w technologii bezwykopowej: kanalizacja ciśnieniowa pod drogą.
Projektowane przejście realizowane będzie metodą przewiertu sterowanego kierunkowego HDD z powierzchni  terenu, bez naruszania
jezdni i pobocza.  Przewiert sterowany polega na wykonaniu przewiertu  o średnicy 250 mm oraz umieszczenie w nim
- rury osłonowej i rury przewodowej sieci kanalizacyjnej, usytuowanej w w/w  rurze osłonowej na podporach ślizgowych, rozmieszczonych
co 0,6m.
5.6.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić  warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być  równomiernie układany i
zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z InŜynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej
ST i zaakceptowaną przez InŜyniera Kontraktu.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
−sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
−badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
−sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
−badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa mineralnego lub betonu,
−badanie odchylenia osi kanałów,
−sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek,
−badanie odchylenia spadku kanałów,
−sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów,
−sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
−badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
−sprawdzenie rzędnych posadowienia wpustów deszczowych (kratek) i pokryw włazowych,
−sprawdzenie wykonanych izolacji.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

m)odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niŜ ±  5 cm,
−odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,

−odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ±  3 cm,

−odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ±  5 cm,

−odchylenie  przewodu  rurowego  w  planie,  odchylenie  odległości  osi  ułoŜonego  przewodu  od  osi  przewodu  ustalonej  na  ławach
celowniczych nie powinna przekraczać ±  5 mm,

−odchylenie  spadku ułoŜonego  przewodu od przewidzianego  w projekcie  nie powinno przekraczać  -5% projektowanego  spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

−wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.6.6,

−rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót podlegających zakryciu. Roboty te naleŜy
odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemoŜliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
  -  roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłoŜem i drenaŜem,

−  wykonane studzienki kanalizacyjne

−    wykonana izolacja,

−   zasypany  zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być  dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt  i  poprawek,  bez hamowania  ogólnego
postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

-oznakowanie robót,
-dostawę materiałów,
−wykonanie robót przygotowawczych,
−wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,

  - przygotowanie podłoŜa i fundamentu,
−wykonanie drenaŜu korytkowego,
−wykonanie włączeń do istniejących wylotów kanalizacji deszczowej i istniejących komór kanalizacji deszczowej,
−ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, o, studni, wpustów deszczowych,
−wykonanie izolacji studzienek,
−zasypanie i zagęszczenie wykopu,
−przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
2.    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie
3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka
6.    PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
7.    PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
8.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
9.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
10.  PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością
11.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego)
12.  PN-H-74080-01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
13.  PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych
14.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15.  BN-62/6738-03,04,07        Beton hydrotechniczny
16.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne
17.  PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem

stalowym i Ŝelbetowe
18.  PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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19.  PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
20.  BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ50 z polietylenu wysokociśnieniowego.

10.2. Inne dokumenty
  1.

  2.

  3.
  4.

Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I rozdz. IV -1989 r. – Roboty ziemne.

10.3. Rysunki w dokumentacji projektowej
− rys. nr 2-Plan sytuacyjno-wysokościowy
− rys.  Profile podłuŜne kanalizacji sanitarnej
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                                                    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.-07   BUDOWA  PODZIEMNYCH SIECI  WODOCI ĄGOWYCH (CPV 45231300-8)

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podziemnych sieci i przyłączy
wodociągowych w ramach inwestycji:BUDOWĄ  SIECI WODOCIĄGOWEJ  W OBRĘBIE ULIC PADEREWSKIEGO, DWORSKA 
I BARTOSZÓW W RYMANOWIE 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy przebudowie i budowie sieci
wodociągowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociągowej .
Zakres stosowania dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociągowych w gruntach nawodnionych i nienawodnionych.

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:

- budowa wodociągu z rur ciśnieniowych do wody pitnej φ 90 mm z rur PE PN 10 
 ciąg główny - rury PE szereg 100, SDR 17 PN 10: PE-HD 90x5,4 mm, l=334,0 m
      - wodociąg układany w wykopie  l=314,0 m
      - pod dnem  rowu melioracyjnego- w wykopie

rura osłonowa PE 80 SDR 17 φ 140 x 8,3 mm  -     l =   5,0  m                                                                                                 
     -  technologii bezwykopowej 2x10 m
          rura osłonowa PE 100 SDR 17 dn 250x 14,8 mm, L= 10 m -  2 odcinki

rura przewodowa sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 dn 90x5,4 mm,   
Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje:
oznakowanie robót,
dostawę materiałów,
wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz zabezpieczenie instalacji obcych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podłoŜa i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
ułoŜenie przewodów wodociągowych, odgałęzień, montaŜ rur ochronnych i armatury
zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontaŜem umocnień ścian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
-wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inŜynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludności i

przemysłu w wodę,
-sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w

wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 
-przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od stacji

wodociągowej do przewodów rozdzielczych,
-przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu magistralnego do odgałęzień

domowych i innych punktów czerpalnych,
-odgałęzienie domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją obiektu zasilanego w wodę.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę  materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej powinny odpowiadać normom krajowym
zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
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2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich średnice zaleŜne są od istniejących przewodów i zostały uzgodnione z SNG w projekcie budowlano-wykonawczym.
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały:
-rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypkę

Podsypka pod rurociągi moŜe być wykonana z piasku lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-
86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinająca

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) naleŜy stosować:
zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem z obudową wg PN-83/M-74024.

2.7. Elementy montaŜowe

Jako elementy montaŜowe naleŜy stosować:
złącza kielichowo-kołnierzowe Ŝeliwne dla rur PVC/PE oraz łączniki rurowe systemu producenta rur.

2.8. Hydranty 

NaleŜy stosować hydranty nadziemne i podziemne o średnicy nominalnej 80 mm odpowiadające wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-
77/5213-04.

2.9. Składowanie materiałów

2.9.1 Rury przewodowe

Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) naleŜy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłoŜem na całej swej długości. MoŜna je
składować na gęsto ułoŜonych podkładach. Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być
naraŜone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC,

2.9.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

2.9.3. Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka wodociągu. PodłoŜe składowiska powinno być
równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

2.9.4. Cement

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie
odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych

W zaleŜności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych:
- piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,
- Ŝuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,
      - koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,
-spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM,
- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

3.2. Sprzęt do robót montaŜowych

W zaleŜności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montaŜowy:
- samochód dostawczy do 0,9 t,
- samochód skrzyniowy do 5 t,
- samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
- samochód beczkowóz 4 t,
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- przyczepę dłuŜycową do 10 t,
- Ŝurawie samochodowe od 5 do 6 t,
- wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,
- zgrzewarkę do rur PE,
- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3.
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz
wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się
z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewoŜenia rur transportem kolejowym, naleŜy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w
komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko 0oC i niŜszej.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej
wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy
naleŜy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niŜ wystające części rur.

4.2. Transport armatury przemysłowej

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (do  DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki naleŜy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umoŜliwiać uŜycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują:
segregacji składników,
zmiany składu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki,
obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnią właściwy czas transportu umoŜliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uŜyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości
gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.

4.6. Transport  cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi
Kontraktu.
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i uŜytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane
przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:
górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren;
powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu;
w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.
5.1.1. Prace rozbiórkowe
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Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montaŜowego) resztek starych budowli, chodników, krawęŜników,
nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez
InŜyniera Kontraktu.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów moŜliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez
powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w miejsce wskazane przez InŜyniera Kontraktu. BezuŜyteczne elementy i materiały
powinny być wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku składowania tych materiałów poza pasem wywłaszczenia Wykonawca
powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w
miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W
szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. JeŜeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy
uŜytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moŜe przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoŜy
w miejscu podanym w p. 5.1.1.
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące
uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.
Wykopy naleŜy wykonać jako otwarte obudowane. JeŜeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem
warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków
antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.
Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu
powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez InŜyniera Kontraktu.
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniŜej połoŜonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie
obrysu wykopu naleŜy dokonać przez ułoŜenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone
odcinki robocze. Elementy te naleŜy przytwierdzić kołkami lub klamrami.
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica
zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny
być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie
wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu naleŜy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułoŜeniem przewodów.
Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z InŜynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podłoŜa

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości 15
cm, zgodnie z dokumentacją projektową.
W gruntach gliniastych naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości 15 cm zgodnie z dokumentacją projektową.
Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej.

5.4. Roboty montaŜowe

5.4.1. Warunki ogólne

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić moŜliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niŜ 0,1%.
Głębokość ułoŜenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoŜe i przewód przed przemarzaniem
powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niŜ
głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniŜej 1000 mm.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:
w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m 
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyŜej dolnej granicy
przemarzania w danej strefie.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów

Przewód powinien być tak ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuŜ całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu,
symetrycznie do swojej  osi. Poszczególne odcinki rur powinny być  unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Połączenie rur naleŜy wykonywać w sposób następujący:
rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe,
kształtki Ŝeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
kształtki Ŝeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w wykonaniu odpornym na korozję (ze stali

ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim załoŜeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami.
Do wykonywania  zmian kierunków przewodu naleŜy stosować  łuki,  kolana i  trójniki  w przypadkach, gdy kąt  nachylenia w stopniach
przekracza następujące wielkości:
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 przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach
technicznych wytwórni,

dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur (złączu kielichowym) przekracza 2o

kąta odchylenia.
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC.
Projektowany wodociąg  na odcinku oznaczonym na planie syt. wysokościowym jako pkt. W19 - W20, - przejście pod utwardzonym
placem, oraz przejście wodociągu pod wjazdem do bazy materiałowej GDDKiA (W3 pod dojazdem)  naleŜy wykonać 

w  technologii bezwykopowej. Projektowane przejście realizowane będzie metodą przewiertu sterowanego kierunkowego HDD 

z powierzchni  terenu, bez naruszania placu. Przewiert sterowany polega na wykonaniu przewiertu  o średnicy 250 mm oraz 
umieszczenie w nim:

- rury osłonowej PE 100 SDR 17 dn 250x 14,8 mm, L= 10 m -  2 odcinki                    

- rury przewodowej sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 dn 90x5,4 mm, usytuowanej 

w w/w  rurze osłonowej na podporach ślizgowych, rozmieszczonych co 0,6m.

Na odcinku W17-W18 -rys 1a – projektowany wodociąg przechodzi pod dnem  rowu melioracyjnego.
rura osłonowa PE 80 SDR 17 140 x 8,3 mm  -     l =   5,0  m

Zgodnie z wymaganiami  PZMiUW w Rzeszowie  górna krawędź rury osłonowej  umieszczona będzie 1,0 m poniŜej dna rowu.

5.4.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy
czym bloki oporowe lub inne umocnienia naleŜy umieszczać:  przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami,  a takŜe na
zmianach kierunku:
dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek,
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku moŜliwości spełnienia
tego warunku, naleŜy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15.
Odległość  między  blokiem oporowym i  ścianką  przewodu wodociągowego  powinna być  nie  mniejsza niŜ  0,10 m.  Przestrzeń  między
przewodem a blokiem naleŜy zalać betonem klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzędnej wierzchu bloku moŜna wykonywać dowolną metodą, natomiast poniŜej - do rzędnej spodu bloku - wykop naleŜy pogłębić
ręcznie tuŜ przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku naleŜy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociągowego.

5.4.4. Armatura odcinająca

Armaturę odcinającą (zasuwy) naleŜy instalować:
- na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach),
- na odgałęzieniu przyłącza
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

5.4.5. Hydranty nadziemne i podziemne

Hydrantów na tym odcinku nie projektuje się
- w terenie zabudowy jednorodzinnej-w odległości 150 m jeden od drugiego,
- w najniŜszych (dla odwodnienia) i najwyŜszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociągowej rozdzielczej,
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

5.4.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji
antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z
rur PE - 0,3 m.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i
średnioziarnisty wg PN-B-02480.
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu.
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia
gruntu powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia
gruntu co najmniej 1, naleŜy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,



39

określenie stanu terenu,
ustalenie składu betonu i zapraw,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
ustalenie metod wykonywania wykopów,
ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez
InŜyniera Kontraktu.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z

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

technicznymi podanymi przez wytwórcę,
badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z kruszywa,
badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub

warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,
badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozją,
sprawdzenie montaŜu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantów,
badanie szczelności całego przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,
odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno przekroczyć ±3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi

przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć dla przewodów z tworzyw

sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Ŝadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i

nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niŜ 0,97.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niŜej wymienione elementy składowe, obmierzone
według innych jednostek:
rozbiórka starych przewodów w m
rozbiórka nawierzchni w m2

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera Kontraktu jeŜeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z przebudową linii
wodociągowych, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
przygotowanie podłoŜa,
roboty montaŜowe wykonania rurociągów,
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próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić około 300 m dla przewodów z
tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów.
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Ŝe powinna być ona uzaleŜniona
od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. InŜynier Kontraktu
dokonuje odbioru robót zanikających.

8.3. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega:
sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań

przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach -

zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i

bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas
odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały
spełnione. JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ na stopień
sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

9.PODSTAWAPŁATNOŚCI
9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje:
dostawę materiałów,
wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych,
wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podłoŜa i fundamentu,
ułoŜenie przewodów wraz z montaŜem armatury i innego wyposaŜenia,
przeprowadzenie próby szczelności,
przeprowadzenie badań bakteriologicznych,
zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. Terminologia
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka
7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne

10. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania
11. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne. Wymagania i badania
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
13. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa

14.  PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE)
15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

  1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych –
2001 r.
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  2.
  3.
  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty
ziemne

10.3. Rysunki w dokumentacji projektowej

10.3. Rysunki w dokumentacji projektowej

− rys. Nr 1.  Plan sytuacyjno- wysokościowy
-       rys.  Profil podłuŜny wodociągu  
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                                           SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.-08  PRZYWRÓCENIE WARSTWY HUMUSU (CPV 45112700-2)

 PRZEDMIOT   ST      
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przywrócenia warstwy humusu
Specyfikacja obejmuje prace, które zostaną wykonane na budowie -uzupełnienie wierzchniej warstwy gleby 

ZAKRES STOSOWANIA       ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z

BUDOWA SIECI WODOCI ĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁ ĄCZAMI W OBR ĘBIE ULIC
PADEREWSKIEGO, DWORSKA I BARTOSZÓW W RYMANOWIE
ZAKRES       ROBOT   OBJETYCH   STT  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie uzupełnienie
wierzchniej warstwy gleby- humusowanie.

Określenia podstawowe
Humus - ziemia roślinna.
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnie gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu,
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej i plantowanie.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w. „Wymagania
ogólne".

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST
 poleceniami InŜyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne".
MATERIAŁ Y   
Podstawowe wymagania dotyczące materiałów

Przewiduje się wykorzystanie humusu zdjętego z budowy. Humus powinien być bez kamieni i
zanieczyszczeń.

SPRZĘT
Sprzęt uŜywany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać

akceptację InŜyniera.
Do wykonania robót naleŜy stosować:

- walce gładkie i ubijaki o ręcznym prowadzeniu do zagęszczenia ziemi roślinnej.
TRANSPORT

Środki transportowe powinny być czyste i zabezpieczające nasiona traw przed zamoknięciem oraz
obniŜeniem wartości siewnej.
 WYKONANIE ROBÓT  
Humusowanie
Grubość pokrycia ziemią roślinną wynosi 40cm.
Warstwę ziemi roślinnej naleŜy odpowiednio zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.
 KONTROLA ROBÓT   
Ogólne zasady kontroli

Ogólne zasady kontroli podano w „Wymagania ogólne".

Kontrola wykonania humusowania
Grubość zagęszczonej warstwy ziemi urodzajnej  sprawdzać nie rzadziej niŜ 1 raz na 100 m2powierzchni lub na powierzchni mniejszej, ale

stanowiącej całość i w przypadkach wątpliwych.
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                                           SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.-09  PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 4 5233000-9)

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  wykonywaniem podbudowy z  kruszyw stabilizowanych  mechanicznie.  Podbudowę  taką  naleŜy  wykonać  po wykonaniu
kanalizacji w celu wykonania drogi  umoŜliwiającej dowóz przepompowni ścieków. 

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych w części z związanych z BUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁ ĄCZAMI W OBR ĘBIE ULIC PADEREWSKIEGO, DWORSKA I BARTOSZÓW W
RYMANOWIE

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmują SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się,  zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji  projektowej,  jako
podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].
Podbudowę naleŜy wykonać jako drogę z klińca na dz. nr 195/3.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o
właściwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt  1.4  oraz  w  SST  dotyczących  poszczególnych  rodzajów  podbudów z  kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiały  stosowane  do  wykonania  podbudów  z  kruszyw stabilizowanych  mechanicznie  podano  w  SST  dotyczących
poszczególnych rodzajów podbudów:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leŜeć między krzywymi granicznymi pól dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Krzywa  uziarnienia kruszywa  powinna być  ciągła  i  nie moŜe przebiegać  od dolnej  krzywej  granicznej  uziarnienia do górnej krzywej
granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej
jednorazowo.
 

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
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Tablica 1.

  Wymagania  
 

Lp.
 

Wyszczególnienie
Kruszywa
naturalne

Kruszywa
łamane śuŜel

 

Badania
 właściwości Podbudowa według
  zasad-

nicza
pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

 

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

od 2 do
10

od 2
do 12

od 2 do
10

od 2
do 12

od 2
do 10

od 2
do 12

PN-B-06714
-15 [3]

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie
więcej niŜ 5 10 5 10 5 10

PN-B-06714
-15 [3]

3 Zawartość ziarn nieforemnych
%(m/m), nie więcej niŜ 35 45 35 40 - -

PN-B-06714
-16 [4]

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

 
1

 
1

 
1

 
1

 
1

 
1 PN-B-04481 [1]

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

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

 
-

 
- BN-64/8931

-01 [26]

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

 
 

35
 

30

 
 

45
 

40

 
 

35
 

30

 
 

50
 

35

 
 

40
 

30

 
 

50
 

35

 
 

PN-B-06714
-42 [12]

7 Nasiąkliwość,  %(m/m),  nie  więcej
niŜ 2,5 4 3 5 6 8

PN-B-06714
-18 [6]

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

 
5

 
10

 
5

 
10

 
5

 
10

PN-B-06714
-19 [7]

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

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1

 

3

PN-B-06714
-37 [10]

PN-B-06714
-39 [11]

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

 
1

 
1

 
1

 
1

 
2

 
4 PN-B-06714

-28 [9]

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

 
 

80

120

 
 

60

-

 
 

80

120

 
 

60

-

 
 

80

120

 
 

60

-

 
 

PN-S-06102
[21]

 
 
2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą

Na warstwę odsączającą stosuje się:
− Ŝwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],
− piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą

Na warstwę odcinającą stosuje się:
− piasek wg PN-B-11113 [16],
− miał wg PN-B-11112 [15],
− geowłókninę o masie powierzchniowej powyŜej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
− wapno wg PN-B-30020 [19],
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
− ŜuŜel granulowany wg PN-B-23006 [18].
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Dopuszcza  się  stosowanie  innych  spoiw  pod  warunkiem  uzyskania  równorzędnych  efektów  ulepszania  kruszywa  i  po
zaakceptowaniu przez InŜyniera.

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych mechanicznie   powinien  wykazać  się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
−mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej

mieszanki o wilgotności optymalnej,
−równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
−walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane

zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Kruszywa  moŜna  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜe  pod  podbudowę  powinno  spełniać  wymagania  określone  w  SST  D-04.01.01  „Koryto  wraz  z  profilowaniem  i
zagęszczeniem podłoŜa” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem:

d

D

85

15

  �  5 (1)
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach.

JeŜeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę.
Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:

O

d

90

50

  �  1,2 (2)
w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoŜa, w milimetrach,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m);

wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany

przez InŜyniera.
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie
większych niŜ co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

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

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  takiej,  aby  jej  ostateczna  grubość  po
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli
podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej
warstwy przez InŜyniera.

Wilgotność  mieszanki  kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać  wilgotności optymalnej,  określonej według próby
Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [1]  (metoda  II).  Materiał  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i
napowietrzanie. JeŜeli  wilgotność  mieszanki  kruszywa jest niŜsza od optymalnej  o 20% jej wartości,  mieszanka powinna być  zwilŜona
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej
wartości, mieszankę naleŜy osuszyć.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać  przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności
podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Odcinek próbny

JeŜeli  w  SST przewidziano  konieczność  wykonania  odcinka  próbnego,  to  co  najmniej  na  3  dni  przed  rozpoczęciem  robót,
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
−  stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy,
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie
będą stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera.
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy 

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

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw   przeznaczonych  do  wykonania  robót i
przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone
w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

  Częstotliwość badań
 

Lp.

 

Wyszczególnienie badań
Minimalna

liczba badań na
dziennej działce

roboczej

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy przy-
padająca na jedno
badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki   

2 Wilgotność mieszanki 2 600

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2
dla kaŜdej partii kruszywa i przy

kaŜdej zmianie kruszywa

 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki

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

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II), z tolerancją +10% -20%.

Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie  podbudowy  naleŜy  sprawdzać  według  BN-77/8931-12  [30].  W  przypadku,  gdy  przeprowadzenie  badania  jest

niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-
02 [27] i nie rzadziej niŜ raz na 5000 m2, lub według zaleceń InŜyniera.

Zagęszczenie  podbudowy stabilizowanej  mechanicznie  naleŜy  uznać  za  prawidłowe,  gdy  stosunek  wtórnego  modułu  E2 do
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E

E

1

2

  �   2,2
 

6.3.5. Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności InŜyniera.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3.

 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

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

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 100 m

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubość podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej
niŜ raz na 400 m2
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Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2

8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie spręŜyste
 

 

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

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

 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

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

cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa

Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa

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

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy
szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich  powierzchniach wadliwych  pod względem grubości,  Wykonawca  wykona  naprawę  podbudowy.  Powierzchnie
powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją  InŜyniera, uzupełnione
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy,
według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej,  to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia
wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności podbudowy wynikło z
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową,  SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

organicznych
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
13. PN-B-06731 śuŜel  wielkopiecowy  kawałkowy.  Kruszywo  budowlane  i  drogowe.  Badania

techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  świr  i

mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioły lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i

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

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.



50

                               SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 SST.-11  PODBUDOWA KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEG O MECHANICZNIE (CPV 45233000-9)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYŁ ĄCZAMI W OBR ĘBIE ULIC PADEREWSKIEGO, DWORSKA I BARTOSZÓW W RYMANO WIE  
i obejmują:

-podbudowa z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm na drodze pod  płyty drogowe

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi
warstwę nośną nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

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

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

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.

3. SPRZĘT

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podłoŜa

Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 5.3.

Jeśli  dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub
powyŜej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 5.4.

5.5. Odcinek próbny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać  odcinki  próbne, zgodnie z zasadami określonymi  w OST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw,  zgodnie  z  ustaleniami  SST  D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość  oraz zakres badań  i  pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  odcinkami  podbudowy  podano  w  SST  D-04.04.00  „Podbudowa  z  kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

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

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy i przepisy związane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 05.03.05  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO  (CPV 45233000-9)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z BUDOWA SIECI KANALIZACJI

SANITARNEJ Z PRZYŁ ĄCZAMI W OBR ĘBIE ULIC PADEREWSKIEGO, DWORSKA I BARTOSZÓW W RYMANOW IE  
i obejmują:

- nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu asfaltowego), standard II, grubość w-wy wiąŜącej po zagęszczeniu 4 cm, z 
  transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t,

          - nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu asfaltowego), standard II, grubość w-wy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, z   
  transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t,
Ustalenia zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z wykonywaniem robót  wg  PN-S-

96025:2000 [10].

Nawierzchnię  z  betonu asfaltowego moŜna wykonywać  dla dróg o kategorii  ruchu od KR1 do KR6 wg  „Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg poniŜszego zestawienia:
 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu

kategoria ruchu
liczba osi obliczeniowych

100 kN/pas/dobę
KR1 � 12
KR2 od 13 do 70
KR3   od 71 do 335
KR4   od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na
gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułoŜona i zagęszczona.

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa
odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; moŜe być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.  Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą
laboratoryjną.

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliŜonych do warunków
budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas
ruchu na dobę.

1.4.11. Pozostałe  określenia podstawowe są  zgodne z  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi  w OST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Asfalt

NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleŜy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Polimeroasfalt

JeŜeli  dokumentacja  projektowa lub SST przewiduje stosowanie  asfaltu  modyfikowanego polimerami,  to  polimeroasfalt  musi
spełniać wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadać aprobatę techniczną.

Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2.

2.4. Wypełniacz

NaleŜy  stosować  wypełniacz,  spełniający  wymagania  określone  w  PN-S-96504:1961  [9]  dla  wypełniacza  podstawowego  i
zastępczego.

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiału
Wymagania wobec materiałów
w zaleŜności od kategorii ruchu

 nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo  łamane  granulowane  wg  PN-B-

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skał magmowych i przeobraŜonych

 
 

kl. I, II; gat.1, 2

 
 

kl. I, II 1); gat.1
 b) ze skał osadowych jw. jw.2)

 c) z surowca sztucznego (ŜuŜle pomiedziowe i
stalownicze)

 
jw.

 
kl. I; gat.1

2 Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 [2]

 
kl. I, II; gat.1, 2

 
-

3 świr i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 [1]

 
kl. I, II

 
-

4 Grys  i  Ŝwir  kruszony  z  naturalnie
rozdrobnionego  surowca  skalnego  wg
WT/MK-CZDP 84 [15]

 
kl. I, II; gat.1, 2

 
kl. I; gat.1

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -

6 Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9]
 
b)  innego  pochodzenia  wg   orzeczenia

laboratoryjnego

 
podstawowy,

zastępczy
pyły z odpylania,

popioły lotne 

 
podstawowy

-
-
-

7 Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 [6]

D 50, D 70,
D 100

D 503), D 70

8 Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97 [13]

  DE80 A,B,C,
DP80

  DE80 A,B,C,
DP80

− tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;  
gat. 1

− tylko  dolomity  kl.  I,  gat.1  w  ilości  � 50% m/m we  frakcji  grysowej  w mieszance  z
innymi kruszywami, w ilości � 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez
ograniczenia ilościowego

− preferowany rodzaj asfaltu

 
 
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego
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Lp. Rodzaj materiału
Wymagania wobec materiałów w zaleŜności

od kategorii ruchu
 nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Kruszywo  łamane  granulowane  wg  PN-B-

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego

 
 

kl. I, II; gat.1, 2

 
 

kl. I, II 1); gat.1, 2
 b) z surowca sztucznego (ŜuŜle pomiedziowe i

stalownicze)
 

jw.
 

kl. I; gat. 1

2 Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 [2]

 
kl. I, II; gat.1, 2

 
-

3 świr i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 [1]

 
kl. I, II

 
-

4 Grys  i  Ŝwir  kruszony  z  naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-
CZDP 84 [15]

 
kl. I, II; gat.1, 2

 
kl. I, II 1) gat.1, 2

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -

6 Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9]
 
b) innego pochodzenia 

wg orzeczenia laboratoryjnego

 
podstawowy,

zastępczy
pyły z odpylania,

popioły lotne

 
podstawowy

-
-
-

7 Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 [6]

 
D 50, D 70

 
D 50

8 Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97 [13]

 
-

DE30 A,B,C
DE80 A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

 
Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne

z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą InŜyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt upłynniony

NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99 [14]. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  warstw  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  powinien  wykazać  się  moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− skrapiarek,
− walców lekkich, średnich i cięŜkich ,
− walców stalowych gładkich ,
− walców ogumionych,
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Asfalt
Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w:

− cysternach kolejowych,
− cysternach samochodowych,
− bębnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InŜyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3. Wypełniacz

Wypełniacz  luzem  naleŜy  przewozić  w  cysternach  przystosowanych  do  przewozu  materiałów  sypkich,  umoŜliwiających
rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz  workowany  moŜna  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczony  przed  zawilgoceniem i
uszkodzeniem worków.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo  moŜna  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę  betonu asfaltowego naleŜy 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 wyposaŜonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt
składu mieszanki  mineralno-asfaltowej  oraz  wyniki  badań  laboratoryjnych  poszczególnych  składników i  próbki materiałów pobrane w
obecności InŜyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
− doborze składników mieszanki mineralnej,
− doborze optymalnej ilości asfaltu,
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartości asfaltu podano w tablicy 3.
 
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne

zawartości asfaltu
 

 Rzędne krzywych granicznych MM w zaleŜności od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartość

asfaltu od  0 
do 20

od 0 do16
lub od  0
do 12,8

od 0 do 8 
lub od  0
do 6,3

od  0 
do 20

od  0 
do 201) 

od  0 
do 16 

od  0
do12,8 
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Przechodzi
przez: 25,0

20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

zawartość
ziarn > 2,0

 
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

 
100

88÷100
78÷÷÷÷100
68÷÷÷÷93
59÷÷÷÷86
54÷÷÷÷83
48÷÷÷÷78
40÷÷÷÷70
29÷÷÷÷59

 
(41÷÷÷÷71)

 
20÷÷÷÷47
13÷÷÷÷36
10÷÷÷÷31
7÷÷÷÷23
6÷÷÷÷20
5÷÷÷÷10

 
 

100
90÷÷÷÷100
80÷÷÷÷100
69÷÷÷÷100
62÷÷÷÷93
56÷÷÷÷87
45÷÷÷÷76
35÷64

 
(36÷65)

 
26÷÷÷÷50
19÷÷÷÷39
17÷÷÷÷33
13÷÷÷÷25
12÷÷÷÷22
7÷÷÷÷11

 
 
 
 
 

100
90÷100
78÷÷÷÷100
60÷÷÷÷100
41÷÷÷÷71

 
(29÷÷÷÷59)

 
27÷÷÷÷52
18÷÷÷÷39
15÷÷÷÷34
13÷÷÷÷25
12÷÷÷÷22
8÷÷÷÷12

 
100

88÷100
78÷÷÷÷100
68÷÷÷÷85
59÷÷÷÷74
54÷÷÷÷67
48÷÷÷÷60
39÷÷÷÷50
29÷÷÷÷38

 
(62÷÷÷÷71)

 
20÷÷÷÷28
13÷÷÷÷20
10÷÷÷÷17
7÷÷÷÷12
6÷÷÷÷11
5÷÷÷÷7

 
100

90÷100
67÷÷÷÷100
52÷÷÷÷83
38÷÷÷÷62
30÷÷÷÷50
22÷÷÷÷40
21÷÷÷÷37
21÷÷÷÷36

 
(64÷÷÷÷79)

 
20÷÷÷÷35
17÷÷÷÷30
15÷÷÷÷28
12÷÷÷÷24
11÷÷÷÷22
10÷÷÷÷15

 
 

100
90÷100
80÷÷÷÷100
70÷÷÷÷88
63÷÷÷÷80
55÷÷÷÷70
44÷÷÷÷58
30÷÷÷÷42

 
(58÷÷÷÷70)

 
18÷÷÷÷28
12÷÷÷÷20
10÷÷÷÷18
8÷÷÷÷15
7÷÷÷÷14
6÷÷÷÷9

 
 
 

100
87÷100
73÷÷÷÷100
66÷÷÷÷89
57÷÷÷÷75
47÷÷÷÷60
35÷÷÷÷48

 
(52÷÷÷÷65)

 
25÷÷÷÷36
18÷÷÷÷27
16÷÷÷÷23
12÷÷÷÷17
11÷÷÷÷15
7÷÷÷÷9

Orientacyjna
zawartość asfaltu
w MMA, % m/m

 
 

5,0÷÷÷÷6,5

 
 

5,0÷÷÷÷6,5

 
 

5,5÷÷÷÷6,5

 
 

4,5÷÷÷÷5,6

 
 

4,3÷÷÷÷5,4

 
 

4,8÷÷÷÷6,0

 
 

4,8÷÷÷÷6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

 
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od

1do 3.

 
 
 

Rys.  1.  Krzywe  graniczne uziarnienia mieszanki  mineralnej  BA od 0 do 20 mm do warstwy  ścieralnej  nawierzchni  drogi  o
obciąŜeniu ruchem  dla KR1 lub KR2
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Rys.  2.  Krzywe  graniczne uziarnienia  mieszanki  mineralnej  BA od 0  do 16mm,  od 0  do  12,8  mm  do warstwy  ścieralnej
nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem  KR1 lub KR2

 
 
Rys. 3.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warstwy ścieralnej nawierzchni
drogi o obciąŜeniu ruchem nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem KR1 lub KR2

 
 
 

Skład mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinien być  ustalony na podstawie badań  próbek wykonanych wg metody Marshalla.
Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5.

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach 8÷13.

Skład mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinien być  ustalony na podstawie  badań  próbek wykonanych wg metody Marshalla;
próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5.
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Wykonana warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6
lp. od 6 do 8.
 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Właściwości
Wymagania wobec MMA
i warstwy ścieralnej z BA

w zaleŜności od kategorii ruchu
  KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się � 14,0 (�18)4)

2 Stabilność  próbek  wg  metody  Marshalla  w
temperaturze 60o C, kN � 5,52)

� 10,03)

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw., %
od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:  
 od 0 mm do 6,3 mm
 od 0 mm do 8,0 mm
 od 0 mm do 12,8 mm
 od 0 mm do 16,0 mm
 od 0 mm do 20,0 mm

 
od 1,5 do 4,0
od 2,0 do 4,0
od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0

 
 
 

od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  % � 98,0 � 98,0

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy
projektowania składu MMA

2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka

3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka

4)   specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

 

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego
oraz  orientacyjne zawartości asfaltu

 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleŜności od kategorii

ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 KR 3  do  KR 6

#, mm Mieszanka mineralna, mm
 od 0 

do 20
od 0 
do 16

od 0  
do 12,8

od 0 
do 25

od 0 
do 20

od 0 do 161)

Przechodzi przez:
31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

zawartość 
ziarn > 2,0 mm

 
0,85
0,42
0,30

 
 

100
87÷ 100
75÷÷÷÷100
65÷÷÷÷93
57÷÷÷÷86
52÷÷÷÷81
47÷÷÷÷76
40÷÷÷÷67
30÷÷÷÷55

 
(45÷÷÷÷70)

 
20÷÷÷÷40
13÷÷÷÷30
10÷÷÷÷25

 
 
 

100
88÷100
78÷÷÷÷100
67÷÷÷÷92
60÷÷÷÷86
53÷÷÷÷80
42÷÷÷÷69
30÷÷÷÷54

 
(46÷÷÷÷70)

 
20÷÷÷÷40
14÷÷÷÷28
11÷÷÷÷24

 
 
 
 

100
85÷100
70÷÷÷÷100
62÷÷÷÷84
55÷÷÷÷76
45÷÷÷÷65
35÷÷÷÷55

 
(45÷÷÷÷65)

 
25÷÷÷÷45
18÷÷÷÷38
15÷÷÷÷35

 
100

84÷100
75÷÷÷÷100
68÷÷÷÷90
62÷÷÷÷83
55÷÷÷÷74
50÷÷÷÷69
45÷÷÷÷63
32÷÷÷÷52
25÷÷÷÷41

 
(59÷÷÷÷75)

 
16÷÷÷÷30
10÷÷÷÷22
8÷÷÷÷19

 
 

100
87÷100
77÷÷÷÷100
66÷÷÷÷90
56÷÷÷÷81
50÷÷÷÷75
45÷÷÷÷67
36÷÷÷÷55
25÷÷÷÷41

 
(59÷÷÷÷75)

 
16÷÷÷÷30
9÷÷÷÷22
7÷÷÷÷19

 
 
 

100
87÷100
77÷÷÷÷100
67÷÷÷÷89
60÷÷÷÷83
54÷÷÷÷73
42÷÷÷÷60
30÷÷÷÷45

 
(55÷÷÷÷70)

 
20÷÷÷÷33
13÷÷÷÷25
10÷÷÷÷21
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0,18
0,15
0,075

6÷÷÷÷17
5÷÷÷÷15
3÷÷÷÷7

8÷÷÷÷17
7÷÷÷÷15
3÷÷÷÷8

11÷÷÷÷28
9÷÷÷÷25
3÷÷÷÷9

5÷÷÷÷14
5÷÷÷÷12
4÷÷÷÷6

5÷÷÷÷15
5÷÷÷÷14
4÷÷÷÷7

7÷÷÷÷16
6÷÷÷÷14
5÷÷÷÷8

Orientacyjna
zawartość asfaltu w
MMA,  % m/m

 
4,3÷÷÷÷5,8

 
4,3÷÷÷÷5,8

 
4,5÷÷÷÷6,0

 
4,0÷÷÷÷5,5

 
4,0÷÷÷÷5,5

 
4,3÷÷÷÷5,8

1) Tylko do warstwy wyrównawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 8 do 10.
 

 
Rys.  8.  Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  BA  od  0  do  20  mm  do  warstwy  wiąŜącej,  wyrównawczej  i
wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys.  9.  Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  BA  od  0  do  16  mm  do  warstwy  wiąŜącej,  wyrównawczej  i
wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem KR1 lub KR2

 
 

Rys.  10.  Krzywe  graniczne uziarnienia mieszanki  mineralnej  BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wiąŜącej,  wyrównawczej  i
wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem KR1 lub KR2

Tablica  6.  Wymagania  wobec  mieszanek  mineralno-asfaltowych  i  warstwy  wiąŜącej,  wyrównawczej  oraz  wzmacniającej  z  betonu
asfaltowego

 
Lp.

 
Właściwości

Wymagania wobec MMA, warstwy
wiąŜącej, wyrównawczej                       i

wzmacniającej w zaleŜności od  kategorii
ruchu

  KR 1  lub  KR 2 od KR 3  do  KR 6

1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa nie wymaga się � 16,0 (�22)3)

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w
temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 uderzeń
ubijaka,  kN  

 
� 8,0  (� 6,0)2)

 
�11,0

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., %
od 65,0 do 80,0 � 75,0

6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm
od 0 mm do 25,0 mm

 
od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 6,0
od 6,0 do 8,0

-

 
 

od 4,0do 6,0
od 6,0 do 8,0
od 7,0 do 10,0

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % � 98,0 � 98,0

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0

1) 1)     oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy
projektowania   składu MMA

2) 2)     dla warstwy wyrównawczej
3) 3)     specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę  mineralno-asfaltową  produkuje  się  w  otaczarce  o  mieszaniu  cyklicznym  lub  ciągłym  zapewniającej  prawidłowe
dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
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Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się
dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zaleŜności od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6
dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niŜ
± 2 % w stosunku do masy składnika.

JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych
w recepcie.

Asfalt  w zbiorniku powinien być  ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej
temperatury z tolerancją ± 5o C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
- dla D 50 od 145o C do 165o C,
- dla D 70 od 140o C do 160o C,
- dla D 100 od 135o C do 160o C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo  powinno  być  wysuszone  i  tak  podgrzane,  aby  mieszanka  mineralna po  dodaniu  wypełniacza  uzyskała  właściwą
temperaturę.  Maksymalna  temperatura  gorącego  kruszywa  nie  powinna być  wyŜsza  o  więcej  niŜ  30o C od maksymalnej  temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
- z D 50 od 140o C do 170o C,
- z D 70 od 135o C do 165o C,
- z D 100 od 130o C do 160o C,
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoŜa powinna być
sucha i czysta.

Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place PodłoŜe pod warstwę
  ścieralną wiąŜącą i wzmacniającą
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9
2 Drogi klasy G i Z 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

 

W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, podłoŜe naleŜy wyrównać poprzez frezowanie lub
ułoŜenie warstwy wyrównawczej.

Przed  rozłoŜeniem  warstwy  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego,  podłoŜe  naleŜy  skropić  emulsją  asfaltową  lub  asfaltem
upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie  czołowe  krawęŜników,  włazów,  wpustów  itp.  urządzeń  powinny  być  pokryte  asfaltem  lub  materiałem
uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez InŜyniera.
 

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego

 
Lp. PodłoŜe do wykonania warstwy 

z mieszanki betonu asfaltowego

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub upłynniacza z asfaltu

upłynnionego,    kg/m2

PodłoŜe pod warstwę asfaltową
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0
2 Podbudowa  z  kruszywa  stabilizowanego

mechanicznie od 0,5 do 0,7

3 Podbudowa  z  chudego  betonu  lub  gruntu
stabilizowanego cementem od 0,3 do 0,5

4 Nawierzchnia  asfaltowa  o  chropowatej
powierzchni od 0,2 do 0,5

5.5. Połączenie międzywarstwowe

KaŜdą  ułoŜoną  warstwę  naleŜy  skropić  emulsją  asfaltową  lub  asfaltem  upłynnionym  przed  ułoŜeniem  następnej,  w  celu
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST.

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 9.
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Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego

 
Lp.

 
Połączenie nowych warstw

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
upłynniacza z asfaltu upłynnionego   kg/m2

1 Podbudowa asfaltowa  
2 Asfaltowa  warstwa  wyrównawcza  lub

wzmacniająca
od 0,3 do 0,5

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

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

− 8 h    przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

− 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

− 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.

5.6. Warunki przystąpienia do robót

Warstwa  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  moŜe  być  układana,  gdy  temperatura  otoczenia  jest  nie  niŜsza  od  +5o C  dla
wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości  � 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zarób próbny

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  produkcji  mieszanek  mineralno-asfaltowych  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  w
obecności InŜyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego podano w tablicy 10.

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

 
Lp.

 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
nawierzchni dróg o kategorii ruchu

  KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:

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

± 5,0
 

± 4,0
2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:

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

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach            #
0,075mm ± 2,0 ± 1,5

4 Asfalt ± 0,5  ± 0,3
 

5.8. Odcinek próbny

JeŜeli  w  SST przewidziano  konieczność  wykonania  odcinka  próbnego,  to  co  najmniej  na  3  dni  przed  rozpoczęciem  robót,
Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy,
− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji

projektowej grubości warstwy,
− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.

Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera.
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego

Mieszanka  mineralno-asfaltowa  powinna być  wbudowywana  układarką  wyposaŜoną  w  układ  z  automatycznym  sterowaniem
grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ:

- dla asfaltu D 50 130o C,
- dla asfaltu D 70 125o C,
- dla asfaltu D 100 120o C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.

Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z
wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.
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Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Złącza w konstrukcji  wielowarstwowej  powinny być  przesunięte względem siebie co najmniej  o 15 cm. Złącza powinny być

całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona

samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez InŜyniera.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać  badania asfaltu,  wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być
zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równowaŜnymi metodami.

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu

Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza

Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

 
Lp.

 
Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej działce

roboczej
1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
1 próbka przy produkcji do 500 Mg 

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny)

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg

4 Właściwości kruszywa  przy kaŜdej zmianie

5 Temperatura składników mieszanki mineralno-
asfaltowej dozór ciągły

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie
wbudowywania

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni jeden raz dziennie

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa

Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

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

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu
temperatury.

Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  SST.

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

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być
zgodne z receptą laboratoryjną.

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

2 Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niŜ co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i poprzecznej oraz
usytuowania osi według

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość

10 Wygląd warstwy ocena ciągła

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw.

6.4.2. Szerokość warstwy

Szerokość  warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową,  z  tolerancją  +5  cm.
Szerokość warstwy asfaltowej niŜej połoŜonej, nie ograniczonej krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna
być szersza z kaŜdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 5 cm.

6.4.3. Równość warstwy

Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny być większe od
podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place
Warstwa
ścieralna

Warstwa
wiąŜąca

Warstwa
wzmacniająca

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

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

6.4.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości
projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi  +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm.
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6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne

Złącza  w  nawierzchni  powinny  być  wykonane  w  linii  prostej,  równolegle  lub  prostopadle  do  osi.  Złącza  w  konstrukcji
wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające
warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię.
Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygląd warstwy

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

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu, 
− dostarczenie materiałów,
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników,
− skropienie międzywarstwowe,
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  świr  i
mieszanka

  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
  3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
  4.PN-B-11115:1998 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  sztuczne  z  ŜuŜla  stalowniczego  do  nawierzchni

drogowych
  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
  7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych
  8. PN-S-04001:1967 Drogi  samochodowe.  Metody  badań  mas  mineralno-bitumicznych  i  nawierzchni

bitumicznych
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  9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem         i łatą

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
2. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.  TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa,

1997
3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
4. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości  grysów i  Ŝwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego

przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
5. Zasady projektowania betonu asfaltowego  o zwiększonej  odporności  na odkształcenia trwałe.  Wytyczne oznaczania odkształcenia i

modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48,
IBDiM, Warszawa, 1995

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

 

INFORMACJA   AKTUALIZACYJNA   O   ASFALTACH   WPROWAD ZONYCH   NORMĄ   PN-EN 12591:2002 (U)

 

Niniejsza aktualizacja OST została wprowadzona do stosowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pismem
nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.
 
−−−−Podstawa zmian

W 2002 r.  decyzją  prezesa Polskiego Komitetu  Normalizacyjnego  została przyjęta,  metodą  notyfikacji  (bez tłumaczenia),  do
stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), określające metody badań i wymagania wobec asfaltów drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niŜ dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.
Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) są dostępne w Polsce od początku 2003 r.
Norma PN-EN 12591:2002 (U),  nie  uniewaŜnia  dotychczas  stosowanej  normy   PN-C-96170:1965.  Z chwilą  przywołania  w

dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-
96170:1965.

−−−−Zmiany aktualizacyjne w SST

Niniejsza  informacja  dotyczy  stosowania  asfaltów  wg PN-EN 12591:2002 (U)  w  OST,  wydanych  przez  GDDP  w  2001  r.,
uwzględniających  załoŜenia  „Katalogu  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych”  (KTKNPP),  GDDP  -  IBDiM,
Warszawa 1997:
− D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
− D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
− D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
− D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
− D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
− D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy równieŜ innych OST uwzględniających roboty z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.

−−−−Zalecane lepiszcza asfaltowe

W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad uaktualnił zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w „Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, który był podstawą opracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.
 
Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według przeznaczenia mieszanki i obciąŜenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zał. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6

Beton asfaltowy do
podbudowy

Tablica A 50/70 35/50 35/50

 

Beton asfaltowy do warstwy
wiąŜącej

 
 

Tablica C

 
 

50/70

35/50
DE30 A,B,C
DE80 A,B,C

DP30
DP80

 
35/50

DE30 A,B,C
DP30
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Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy
ścieralnej (beton asfaltowy,
mieszanka SMA, mieszanka
MNU)

 
 

Tablica E

 
50/70

DE80 A,B,C
DE150 A,B,C1

 
50/70

DE30 A,B,C
DE80 A,B,C1

DE30 A,B,C
DE80 A,B,C1

Uwaga: 1 - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieciągłym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965, 
DE, DP - polimeroasfalt  wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.

Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

a) Wymagania wobec asfaltów drogowych

W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wymagane właściwości dla asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich - tablica 2.
 
Tablica 2. Podział  rodzajowy i  wymagane  właściwości  asfaltów drogowych  o penetracji  od 20×0,1 mm do 330×0,1 mm wg PN-EN

12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunków polskich
 

Lp. Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu
  badania 20/30 35/50 50/70 70/100 100/15

0
160/22

0
250/330

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w
25oC

0,1mm
PN-EN
1426 20-30 35-50 50-70 70-100 100-

150
160-
220

250-330

2
Temperatura
mięknienia

oC
PN-EN
1427 55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38

3
Temperatura
zapłonu, nie
mniej niŜ

oC
PN-EN
22592 240 240 230 230 230 220 220

 
4

Zawartość
składników
rozpuszczal-
nych, nie mniej
niŜ

 
% m/m PN-EN

12592

 
99

 
99

 
99

 
99

 
99

 
99

 
99

 
5

Zmiana masy po
starzeniu (ubytek
lub przyrost) nie
więcej niŜ

 
% m/m

 
PN-EN
12607-1

 
0,5

 
0,5

 
0,5

 
0,8

 
0,8

 
1,0

 
1,0

 
6

Pozostała
penetracja po
starzeniu, nie
mniej niŜ

 
% PN-EN

1426

 
55

 
53

 
50

 
46

 
43

 
37

 
35

 
7

Temperatura
mięknienia po
starzeniu, nie
mniej niŜ

 
oC PN-EN

1427

 
57

 
52

 
48

 
45

 
41

 
37

 
32

WŁAŚCIWOŚCI  SPECJALNE   KRAJOWE
 
8

Zawartość
parafiny,
nie więcej niŜ

% PN-EN
12606-1

 
2,2

 
2,2

 
2,2

 
2,2

 
2,2

 
2,2

 
2,2

 
9

Wzrost temp.
mięknienia po
starzeniu, nie
więcej niŜ

 
oC PN-EN

1427

 
8

 
8

 
9

 
9

 
10

 
11

 
11

 
10

Temperatura
łamliwości, nie
więcej niŜ

 
oC PN-EN

12593

Nie ok-
reśla
się

 
-5

 
-8

 
-10

 
-12

 
-15

 
-16
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST.-13     PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH (CPV: 45.23.24.23-3)

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przepompowni cieków na rurociągach
tłocznych w sieci kanalizacji ciśnieniowej w zakresie obejmującym zadanie  BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
Z PRZYŁĄCZAMI W OBR ĘBIE ULIC PADEREWSKIEGO, DWORSKA I BARTOSZÓW W RYMANOWIE

Przepompownia, pompy i układ sterowania powinny pochodzić  od jednego producenta, co gwarantuje standard i jako wykonania oraz
kwalifikowaną obsług serwisową 
w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.
2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.
3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą dostawy przepompowni ścieków oraz prowadzenia robót przy ich montaŜu i obejmują :
dostawę i montaŜ  przepompowni.
4. Materiały
4.1. Studnie przepompowni:
 Gotowe do wbudowania na placu budowy zbiorniki prefabrykowane z polimero-betonu posadowione na przygotowanym podłoŜu lub kpl.
Zbiornik betonowy w wykonaniu specjalnym (łączenie na uszczelki), zabezpieczony wewnątrz  farbą chemoodporną i na zewnątrz lakierem
asfaltowym z betonu min B45;
zbiorniki przepompowni muszą spełniać normy wytrzymałościowe dla
zbiorników całkowicie posadowionych w gruncie. Przed dostawą zbiorników na budowę, naleŜy dostarczyć Inwestorowi do zatwierdzenia
atesty producenta przepompowni tzn. deklaracje zgodności, aprobaty techniczne;
-Płaszcz zewnętrzny zbiornika musi być szczelny, bez jakichkolwiek śladów wiercenia;
pokrywa włazowa musi być w kształcie prostokąta, zamykana na kłódkę, szczelna, zabezpieczająca przed dostaniem piasku i zanieczyszczeń
do zbiornika z kratą bezpieczeństwa.
- Krata bezpieczeństwa wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego lub stali, zabezpiecza przed przypadkowym wpadnięciem do zbiornika
przy otwartej klapie podczas wietrzenia;pokrywa musi być  zamykana na kłódkę i posiadać wbudowane na stałe zabezpieczenie przed
przypadkowym zamknięciem w czasie prowadzenia robót serwisowych np. od wiatru;
 - przejcie króćca tłocznego przez ścian zbiornika musi być szczelne, wykonane jako monolit tzn. osadzone przed dostawą zbiornika;
-  przejcie do podłączenia rurociągów doprowadzających ścieki do zbiornika musi być szczelne, wyposaŜone w uszczelnienie gumowe przed
dostawą zbiornika;
 - zbiorniki powinny być wyposaŜone w dwie wywiewki wentylacyjne wykonane ze stali, co zabezpieczy przed uszkodzeniami
mechanicznymi, zakończone tzw. „labiryntem” tak aby uniemoŜliwi ć  wrzucenie do przepompowni przedmiotów typu pręty itp.,
- Na płycie górnej musi być  zamocowana poręcz złazowa z wyprofilowanej rury min 1, umoŜliwiająca swobodne schodzenie i wychodzenie
z wnętrza zbiornika;
- Poręcz złazowa musi pełnić równieŜ  funkcję bariery zamykającej dostęp do czoła przepompowni.
4.2. Armatura i wyposaŜenie.
Przepompownie naleŜy wyposaŜyć w następujące elementy wyposaŜenia konstrukcyjnego i technologicznego:

− drabina złazowa stała,

− pomost obsługowy stały z aŜurową kratą przeciwpoślizgową z laminatu poliestrowo-szklanego lub ze stali, wsporniki pomostu,
poręcz złazowa;

 mocowanie elementów konstrukcyjnych stalowych musi się odbywać  bez przewiercania na wylot ścian zbiornika; wszystkie elementy
złączne wykonane ze stali nierdzewnej;

− wywiewki wentylacji grawitacyjnej: nawiewna i wywiewna wykonane ze stali;

−  zespół sygnalizacji poziomu (sygnalizatory pływakowe – sondy hydrostatyczne) związane z łańcuchem ze stali
nierdzewnej, dociąŜony specjalnym obciąŜnikiem;

− kolana sprzęgające  mocowane do podstawy  Ŝeliwnej zabetonowanej w dnie zbiornika (bez wiercenia dna)
gwarantującej szczelność zbiornika;

− usztywnienie prowadnic do opuszczania pomp – zabezpiecza przed wysprzęgleniem pompy podczas jej opuszczania;
− prowadnice pomp nie mniejsze niŜi 1 1/2” i zachowujące stały rozstaw nie mniejszy ni  200 mm na długości zbiornika;

wyjcie kołnierzowe na tłoczeniu za zbiornikiem przepompowni;

−  na wlotach deflektory tłumiące napływ;

− rozdzielnice sterujące pracą pomp z pełnym zabezpieczeniem i systemem sterowania – posiadające deklaracje zgodności;
− elementy pionu tłocznego zawieszone na belce i podciągach;

 Elementy technologiczne (piony tłoczne) wykonać w tzw. Układzie elastycznym: P tzn. –Ŝeliwo eposy-PVC ciśnieniowe –  Ŝeliwo eposy
tłumiącym drgania pochodzące od pomp, lub ze stali kwasoodpornej zachowując przy tym układ kompensacji i tłumienia drga. Piony tłoczne
nie mogą być mocowane na sztywno;
Elementy konstrukcyjne stalowe wyposaŜenia przepompowni wykonać ze stali kwasoodpornej lub ze stali cynkowanej ogniowo o grubości
warstwy cynku nie mniejszej ni  200 mikrometrów.
Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne muszą być przedmiotem Aprobaty
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Technicznej wydanej przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej COBRTI „INSTAL” dla całej przepompowni.
4.3. Elementy układów sterowniczych
-  Rozdzielnice sterujące pracą  pomp z pełnym zabezpieczeniem i systemem sterowania – posiadające deklaracje zgodności;
- obudowa wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego formowanego na gorąco z włóknem szklanym o wysokiej odporności na
działanie czynników atmosferycznych; obudowa musi zapewniać podwójną izolację i stopie ochrony IP 65;
-  sterowanie naprzemienne pracą pomp za pomocą rozdzielnicy usytuowanej na przepompowni na wysokości nie mniejszej ni  0,5 m od
powierzchni płyty górnej, co zabezpieczy np. przed zasypaniem śniegiem w okresie zimowym;
 - kable pomp i układu sygnalizacji poziomów wychodzące z przepompowni do rozdzielnicy powinny być wentylowane i osłonięte metalową
rurą zabezpieczającą przed uszkodzeniem;
-  zespól sygnalizacji poziomu związany z łańcuchem ze stali nierdzewnej, dociąŜony specjalnym obciąŜnikiem;
-  rozdzielnice wyposaŜyć w wyłącznik róŜnicowoprądowy 30 mA stanowiący zabezpieczenie przeciwwywaŜeniowe, elektroniczny
wykrywacz zaniku i asymetrii faz, liczniki czasu pracy pomp,
- zabezpieczenie przeciąŜeniowe;
-  system sterowania oparty o sterownik typu SP z dwuwierszowym wyświetlaczem LCD, na którym wyświetlane są  komunikaty o czasie
pracy dla ka dej z pomp, o rodzaju sterowania (ręczne - automat),
- sygnalizowana awaria (wyświetla kod komunikatu o moŜliwej przyczynie awarii);
 - sterownik musi być mocowany w specjalnym gnieździe umoŜliwiającym prostą  wymianę (wsuń – wysuń);
 -  sterownik musi być tak zaprogramowany,  Ŝe po wyjęciu i odłączeniu od dowolnego źródła zasilania (zasilanie główne, podtrzymanie
awaryjne itp.) nie traci programu. Ponowne włączenie nie wymaga zaprogramowania;
-   sterownik i rozdzielnica musi pracować bez stosowania grzałki z termostatem; 
-  gniazdo serwisowe 230V;
 - akustyczno-optyczny wskaźnik stanów alarmowych na rozdzielnicy sygnalizujący:

 awarię pompy I (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego)
 awarię pompy II (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego)
 osiągnięcie awaryjnego poziomu cieków.

4.4. Pompy
 Pompy do ścieków gospodarczo-bytowych z wirnikiem otwartym lub zamkniętym jednokanałowym;
  swobodny przelot pompy nie mniejszy ni  80 mm;
  opuszczanie pomp po 2 szt. prowadnic nie mniejszych niŜ  1 1/2” i zachowujących stały rozstaw nie mniejszy niŜ 200 mm na długości
  zbiornika;
  silnik musi posiadać zabezpieczenia termiczne na kaŜdej fazie stojana,
  silnik musi posiadać czujnik wilgoci;
  pompa musi posiadać podwójne uszczelnienia mechaniczne oddzielone komory olejowe 
  silnik musi być chłodzony przez medium bez dodatkowych zewnętrznych lub wewnętrznych obiegów chłodzących naraŜonych na
zarastanie osadami i zwiększających zuŜycie energii;
 Pompy muszą posiadać deklaracje zgodności Aprobaty Techniczne COBRTI INSTAL. Producent powinien posiadać  certyfikat ISO.
 Przepompownia jako kompletny wyrób musi posiadać  Aprobat Techniczną wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej
COBRTI „INSTAL” w Warszawie, stwierdzającą  przydatność do stosowania wyrobu w budownictwie, oraz posiadać deklaracje zgodności


