SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
Nazwa inwestycji:

BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Lokalizacja:

UL. OGRODOWA, działka nr 1322/22, 1321/22, 876/18, 878/18

Rodzaj inwestycji: ROBOTY DROGOWE
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.2.1. Zamawiający: Miasto Łaziska Górne
Plac Ratuszowy 1
43-170 Łaziska Górne
1.2.2. Wykonawca zadania:

po rozstrzygnięciu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia

Kod CPV: 45223320-5 – Obiekty do parkowania i jazdy
Roboty budowlane obejmują wykonanie robót ziemnych, konstrukcji drogi oraz
infrastruktury towarzyszącej.
l .4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do
realizacji robót
l.4. l. Wykonawca projektu:
Biuro Usług Projektowych . „INFO-PROJEKT”
ul. Ofiar Oświęcimskich 63, 47-440 Górki Śląskie
tel. stac.
032 4149918 fax. 032 4187324
tel. kom.
0604149000
e-mail:
604149000@eranet.pl
Dokumentację opracowano w 2008 roku, w trakcie realizacji projektant
sprawować będzie nadzór autorski, kierownik zespołu: inż. bud. Krzysztof Linek
dokumentacja opracowana w systemie firmy: AutoCad 2009
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Zakres opracowania:
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SST1.1. Roboty ziemne
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1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją
umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca
przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji
zarządzającemu realizacją umowy.
1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte
były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność
ich ważności:
- Dokumentacja projektowa
- Specyfikacje techniczne
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych
(dokumentacji), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
1.5 Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
•
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
1. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
2. obiekt małej architektury;
• tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
• budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
• robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
• remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiących bieżącej konserwacji.
• terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
• certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne
ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
• deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że
wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
• dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest
wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu
budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i
wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentów.
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia
budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych
robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego
obiektu.
kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę
robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną
budowę.
rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez
ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU.
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w
przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną
nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie
prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego,
który jest traktowany jako „odbiór końcowy".
odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym
przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub
grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora zamawiającego, ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia
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robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
• projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
• przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
• robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych
oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót.
• wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów,
usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się
ze słownika głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu
zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo zamówień publicznych
przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
• Zarządzającym Realizacją Umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną
przez zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.
ST
ogólna specyfikacja techniczna
SST szczegółowa specyfikacja techniczna
ZRU zarządzający realizacją umowy
2. PROWADZENIE ROBÓT
- Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU).
Wykonawca ponosi odpowiedzialność 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 zarządzającego realizacją
umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
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Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
2.2 Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy:
• dokumentacje techniczną określoną w p. l.4
• kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
• kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji
przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób
satysfakcjonujący Zarządzającego Realizacją Umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych
użytkowników terenu w sposób ustalony z Zarządzającym Realizacją Umowy. Wykonawca
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice podające informacje
o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
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terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Dlatego za konieczne uznaje się prowadzenie
robót ręcznie z należną ostrożnością. W terenie może występować niezinwentaryzowane
uzbrojenie, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego uszkodzenie i naprawę.
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników
powodowanych jego działalnością.
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska.
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy,
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić,
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

1.4.

Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
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formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r.). Zapisy do dziennika budowy będą
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy
zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Zarządzającego
Realizacją Umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące
informacje:
• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia
zarządzającego realizacją umowy
• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub
wykonania robót zamiennych;
• wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z
warunków klimatycznych;
• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,
• szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez
kogo zostały przeprowadzone i pobrane;
• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji
Zarządzającemu Realizacją Umowy. Wszystkie decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który
je akceptuje lub się do nich odnosi.
Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.
2.4.2. Książką obmiaru robót
Książką obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i
jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący
załącznik do umowy.
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
8

zawierają też:
•
•
•
•
•

•
•
•

Dokumenty wchodzące w skład umowy;
Pozwolenie na budowę ;
Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;
Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze
spotkań i narad na budowie;
Protokoły odbioru robót,
Opinie ekspertów i konsultantów,
Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
2.5.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
• Rysunki robocze
• Dokumentacja powykonawcza
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.
2.5.2. Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający Realizacją Umowy wyda polecenie
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rys un kó w ro boc zyc h . Za rzą d za ją c y rea lizac ją umo wy s p ra wd za rys unk i jed yn ie
w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją
umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże
je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów
określonych w umowie.
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą należy
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu
ich wzajemnych powiązań.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.
9

O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą
przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów
przez nadzór autorski.
2.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia
mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy.
4. MATERIAŁY
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego
do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji,
zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są
akceptowane automatycznie. W ykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów
i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji
technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową
eksploatację.
W ykonawca
będzie
ponosił
wszystkie
koszty
p o z y s k a n i a i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga
akceptacji Zarządzającego Realizacją Umowy.
4.2 Kontrola materiałów
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały,
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żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości
danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania
badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek
spełniać następujące warunki:
• W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne
wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów;
• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót.
4.3. Atesty materiałów
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każdą partia dostarczona na
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą
być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy.
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości
przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.
4.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu
budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może
być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy.
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, ąż do chwili kiedy
zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę.
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy na 2 tygodnie
przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może
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być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.
5. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez
jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.
6. TRANSPORT
Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami
Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy,
będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca
jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów
oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich
wykonania jest zadowalający.
W ykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych
przepisów Zarządzający Realizacją Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
7.2 Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
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Zarządzający Realizacją Umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego realizacją umowy będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa W ykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
7.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego realizacją
umowy. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i
użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.
Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.
7.4. Certyfikaty i deklaracje
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
a) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
b) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
SST.
c) Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.
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8. OBMIARY ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót
wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego Realizacją
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej
o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla
danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone
w tonach lub kilogramach.
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót
i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę
w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego Realizacją
Umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót,
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami.
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są
wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
10.2. Przepisy prawne
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z późniejszymi zmianami.
• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157)
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz.
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•

163) wraz z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych
metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zarządzającego realizacją
umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych
wymaganych świadectw.
UWAGA:
W niniejszej wielobranżowej dokumentacji, w skład której wchodzi projekt budowlanowykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót budowlanych, przedmiary
robót i kosztorysy inwestorskie - jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów,
technologii i urządzeń - to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia
parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły być użyte w
czasie realizacji zadania inwestycyjnego.
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
SST 1.1. Roboty ziemne
Kod CPV 45111200-8
1.1.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach b u d o w y d r o g i d o j a z d o w e j .
1.2.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych
w ramach realizacji robót budowlanych i obejmują:
a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi,
b) zasypanie i zagęszczenie warstwami wykopów
c) wykonanie podsypek, podbudów
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz
zaleceniami podanymi w ST.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza
specyfikacja obejmuje całość robót ziemnych.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za ich zgodność
z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowanie podano w ST pkt. 4.
2.2. Informaje uzupełniające
•

•

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezienie na
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań ZRU
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione
w dokumentach umowy.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą
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•

byćwywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości
robót ziemnych i za zezwoleniem ZRU.
Piasek i tłuczeń do wykonania podsypki i podbudów

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.
3.2. Przewiduje się wykonanie robót ziemnych następującym sprzętem:
• koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,60 m3
• koparka pprzedsiębierna o pojemności łyżki 2,00 m3
• spycharka o mocy 55 kM
• samochody samowyładowcze
• urządzenia do zagęszczania (ubijaki, płyty wibracyjne)

4. TRANSPORT
4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w pkt. 6 ST.
4.2. Informavje uzupełniające
•

•
•

•

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie mogą być dopuszczone przez ZRU pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowany jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie mogą być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez ZRU.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST.
5.2.

Warunki przystąpienia do robót

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne
warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac
zasadniczych.
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5.3.

Wykonywanie robót

•

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez ZRU (Inspektora nadzoru).
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie ZRU, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
• Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez ZRU nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
• W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości
mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 - 60cm w zależności od rodzaju gruntu
i metody kopania
• Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić w okresie suchym ze względu
na wrażliwą strukturę gruntu w kontakcie z wodą (nie dopuścić do nawodnienia gruntu)
• W miejscach występowania gruntów nienośnych należy je usunąć i zastąpić piaskiem
zagęszczonym do Id = 0,7 bądź betonem klasy B 15
• Wykonawca powinien prowadzić roboty ziemne ręcznie z uwagi na możliwość występowania
w terenie niezinwentaryzowane uzbrojenia terenu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
uszkodzenie i naprawę uzbrojenia.
5.3.1. Odwodnienie robót ziemnych
•

•
•

•

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

5.3.2. Odwodnienie wykopów
•
•
•

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.3.3. Zakres czynności objętych wykonywaniem robót ziemnych:
WYKOPY:
• zdjęcie warstwy humusu i jego hałdowanie
• roboty pomiarowe
• odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody
• zmiany stanowiska koparki w wykopie w miarę postępu robót
• ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających
• przemieszczenie mas ziemnychprzewóz ziemi i wyładowanie w nasyp lub na odkład
• ręczne wyrównanie skarp i dna wykopu
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ZASYPKI WYKOPÓW:
• odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu
• rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20cm
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- zapewnienie stateczności wykopów
- odwodnienia wykopów
- wykonanie grubości warstw podsypki i zasypki
- zagęszczenie podsypki i zasypki
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót
Odchylenia od wartości projektowanych nie powinny być większe niż:
dla spadków terenu ±0,02%
dla spadków rowów odwadniających ±0,05%
dla rzędnych dna wykopu fundamentowego ± 5 cm
dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych
o szerokości dna poniżej 1,5m ± 5 cm
dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej 1,5m ± 15 cm

wykopów

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8.
•
•
•

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

7.2. Jednostki obmiarowe
wykopy - 1 m3 projektowanych wymiarów gruntu rodzimego przed odspojeniem
nasypy - 1 m3 projektowanych wymiarów po ich zagęszczeniu
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.
9.
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8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST
i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu
5
i 6 dały wyniki pozytywne.
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej:
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności
lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone
wymagane atesty i certyfikaty materiałowe.
8.4. Podstawa płatności
•

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody
i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.

•

Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiału
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni

•

Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu

•

Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzględnieniem odległości transportu.
Cena obejmuje:
- załadowanie gruntu na środki transportu
- przewóz na wskazaną odległość
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

8.5. Informacje uzupełniające
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami
wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela
ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.
Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:
dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów
protokoły odbioru poszczególnych etapów robót
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999
PN-B-10736:1999

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.

9.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I
- „Budownictwo ogólne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
późniejszymi zmianami
• Dokumenty przetargowe
• Umowa, warunki kontraktu
• Dokumentacja projektowa
•

SST 1.2. Obiekty do parkowania i jazdy
Kod CPV 45223320-5
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach b u d o w y d r o g i d o j a z d o w e j .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla budowy drogi dojazdowej, chodnika i placu
utwardzonego.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący
się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika,
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dług. mniejszą niż 1m.
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1.4.3. Krawężnik najazdowy – prosty lub łukowy element budolwany wbudowany w
nawierzchnię jezdną w miejscu zmiany nawierzchni lub zmiany kategorii obciążenia.
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające
wodę.
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa powinna mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w
katalogu producenta:
• odmiana:
kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
• gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad
powierzchni, krawędzi i naroży: gatunek 1
• klasa:
klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,
• barwa:
- kostka szara, z betonu niebarwionego dla jezdni, wzór krakowski
- kostka kolorowa, z betonu barwionego czerwona (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
wzór krakowski
• wymiary:
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin
oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:
kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchyłkami od wymiarów:
długość i szerokość
± 3,0 mm,
grubość
± 5,0 mm,
wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 50 MPa, dla klasy „50”,
mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie
następujące warunki:
próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być
większe niż 20%, nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna
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przekraczać wartości:
3,5 mm, dla klasy „50”,
4,5 mm, dla klasy „35”,
szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek
SRT, wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny
być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych
procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia;
naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej
Lp. Właściwości
Wymagania
gatunek 1
1
Stan powierzchni
licowej:
jednorodna w
tekstura
danej partii
niedopuszczalne
rysy i spękania
jednolity dla danej
kolor według katalogu
partii
producenta
przebarwienia

plamy, zabrudzenia
niezmy-walne wodą
naloty wapienne

dopuszczalne
niekontras-towe
przebarwienia na
pojedynczej
kostce
niedopuszczalne
dopuszczalne

2

3

4

Uszkodzenia
powierzchni bocznych:
dopuszczalna liczba w
1 kostce
dopuszczalna wielkość
(długość i szerokość)
Szczerby i uszkodzenia
krawę-dzi i naroży
przylicowych
Uszkodzenia krawędzi
pionowych
dopuszczalna liczba w
1 kostce
dopuszczalna wielkość
(długość i głębokość)

2
30 mm x 10 mm
niedopuszczalne

2
20 mm x 6 mm

2.2.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
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2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące
materiały:
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4)
mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego \
wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
- piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających
wymaganiom OST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu
cementowego” [16],
- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał
zaakceptowany przez Inżyniera.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek można stosować:
a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadającego aprobatę techniczną,
Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na ławach żwirowych, tłuczniowych.
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i
przekładek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej
Zgodnie z wynikami badań geotechnicznych, określa się warunki gruntowe jako proste i ustala
się i kategorię geotechniczną. Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is>0,97.
Warstwy podbudowy pod kostkę brukową powinna zostać wykonana w sposób zapewniający
uzyskanie wymaganej kategorii obciążenia.
Dla drogi zakładane jest uzyskanie modułu odkształcenia wtórnego min. 120Mpa.
Dla chodnika zakładane jest uzyskanie modułu odkształcenia wtórnego min. 100Mpa.
E2/E1 < 2,2.
3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10]
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pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z
tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom
właściwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiM) względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
4. transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[10] pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i
uszkodzeniem.
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą
służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki
transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się
układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami
wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do
odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki
kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i
obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie
transportu.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je
przed zanieczyszczeniem.
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom
właściwej OST.
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5. wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 5.
5.2. Podłoże i koryto
Grunty podłoża są zgodnie z wynikami badań getorechnicznych niewysadzinowe. Należy je
zabezpieczyć w trakcie prowadzenia robót przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi
skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania większego zakresu robót powinien wykonac
poletka badawcze, celem sprawdzenia, czy uzyska zakładane w projekcie wymogi w zakresie
nośności pobudowy dla przyjętej kategorii obciążenia ruchem.
Dla drogi zakładane jest uzyskanie modułu odkształcenia wtórnego min. 120Mpa.
Dla chodnika zakładane jest uzyskanie modułu odkształcenia wtórnego min. 100Mpa.
E2/E1 < 2,2.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST (przykłady
konstrukcji nawierzchni podaje załącznik 2).
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki
brukowej na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ułożenie kostek z ubiciem,
- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej,
gdyż nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 wypełnienia szczelin piaskiem.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej
powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Dla drogi zakładane jest uzyskanie modułu odkształcenia wtórnego min. 120Mpa.
Dla chodnika zakładane jest uzyskanie modułu odkształcenia wtórnego min. 100Mpa.
E2/E1 < 2,2.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania
obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4.
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
26

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST.
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana
i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami
wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o
około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich
układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i
wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
5.7.2. Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie
ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
Nawierzchnię na podsypce cementowo - piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich
temperaturach otoczenia.
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału,
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie,
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z
wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek
wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w
odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi
być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie
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mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają
łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek,
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń
oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót,
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z
podsypką.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą
być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki
całe.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5
mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie
spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku
podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:
zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie
rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić;
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.
Szczeliny dylatacyjne
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach
zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość
szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm.
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Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e).
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy
ściekach wzdłuż jezdni.
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni
(przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej)
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
6. kontrola jakości robót
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobatę techniczną,
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiałów
- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych
(krawężników, obrzeży),
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które
budzą wątpliwości Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp. Wyszczególnienie
Częstotliwość badań
Wartości
badań i pomiarów
dopuszczal
ne
1
Sprawdzenie podłoża i
Wg OST D-04.01.01
koryta
[11]
2
Sprawdzenie ew.
Wg OST, norm,
podbudowy
wytycznych,
wymienionych w pkcie
5.4
3
Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01÷02
nawierzchni
[17];
D-08.03.01
[18]; D-08.05.00 [19]
4
Sprawdzenie podsypki
Bieżąca kontrola w 10
Wg pktu
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej
5.6;
metodą niwelacji)
działki roboczej:
odchyłki od
grubości, spadków i
projektowa
cech konstrukcyjnych w nej
porównaniu z
grubości ±1
dokumentacją procm
jektową i specyfikacją
5
Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
zgodność z dokumentacją Sukcesywnie na każdej projektową
działce roboczej
położenie osi w planie
Co 100 m i we
Przesunięci
(sprawdzone geodezyjnie) wszystkich punktach
e od osi
charakterystycznych
projektowanej do 2 cm
rzędne wysokościowe
Co 25 m w osi i przy
Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawędziach oraz we
+1 cm; -2
pomiarowym)
wszystkich punktach
cm
cha-rakterystycznych
równość w profilu
Jw.
Nierównośc
podłużnym (wg BNi do 8 mm
68/8931-04 [9] łatą
czteromet-rową)
równość w przekroju
Jw.
Prześwity
poprzecznym (sprawdzona
mię-dzy
łatą profilową z połatą a poziomnicą i pomiarze
wierzchnią
prześwitu kli-nem
do
8
cechowanym oraz
mm
przymiarem liniowym
względnie metodą niwelacji)
spadki poprzeczne
Jw.
Odchyłki od
(sprawdzone me-todą
doniwelacji)
kumentacji
projektowej do
0,3%
szerokość nawierzchni
Jw.
Odchyłki od
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(sprawdzona przymiarem
liniowym)

szerokość i głębokość
wypełnienia spoin i
szczelin (oględziny i
pomiar przymiarem
liniowym po wykrusze-niu
dług. 10 cm)
sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich ułożenia

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej działki roboczej

Kontrola bieżąca

sze-rokości
projektowanej do
±5 cm
Wg pktu
5.7.5

Wg
dokumentacji
projektowej
lub decyzji
Inży-niera

6.4. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy
3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Sposób sprawdzenia
Lp. Wyszczególnienie badań i
pomiarów
1
Sprawdzenie wyglądu
Wizualne sprawdzenie
zewnętrznego nawierzchni,
jednorodności wyglądu,
krawężników, obrzeży, ścieków prawidłowości desenia, kolorów
kostek, spękań, plam,
deformacji, wy-kruszeń, spoin i
szczelin
2
Badanie położenia osi
Geodezyjne sprawdzenie
nawierzchni w planie
położenia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunięcia wg
tab. 2, lp. 5b)
3
Rzędne wysokościowe,
Co 25 m i we wszystkich
równość podłużna i
punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadki
(wg metod i do-puszczalnych
poprzeczne i szerokość
wartości podanych w tab. 2, lp.
od 5c do 5g)
4
Rozmieszczenie i szerokość
Wg pktu 5.5 i 5.7.5
spoin i szczelin w nawierzchni,
pomiędzy krawężnikami,
obrzeżami, ściekami oraz
wypełnienie spoin i szczelin
7. obmiar robót
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w
pktach 5.4 i 5.5.
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8. odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
- wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
9. podstawa płatności
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
- ułożenie i ubicie kostek,
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielęgnację nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.
- zapewnienie oznakowania tymczasowego
- zapewnienie nadzoru branżowego
- ustawienie oznakowania docelowego
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje wszystkie roboty
niezbędne do wykonania nawierzchni zgodnej w wymogami ST-0 i SST.
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10. przepisy związane
10.1. Polskie Normy
1. PN-B11112:1996
2. PN-B11113:1996
3. PN-B11213:1997
4. PN-B19701:1997
5.

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do
nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych; piasek
Materiały kamienne. Elementy kamienne;
krawężniki uliczne, mostowe i drogowe
Cement. Cement powszechnego użytku.
Skład, wymagania
i ocena
zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i
zapraw

PN-B32250:1988
10.2. Branżowe Normy
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika
piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości
nawierzchni planografem i łatą.
10.3. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
Wymagania ogólne
10. D-M-00.00.00
11. DDolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i
04.01.01÷04.03. skropienie
01
12. DPodbudowy z kruszywa stabilizowanego
04.04.00÷04.04. mechanicznie
03
13. D-04.04.04
Podbudowa z tłucznia kamiennego
14. DPodbudowy i ulepszone podłoża z gruntów
04.05.00÷04.05. lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi
04
15. D-04.06.01
Podbudowa z chudego betonu
16. D-05.03.04a
Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego
17. D-08.01.01÷02
Krawężniki
18. D-08.03.01
Betonowe obrzeża chodnikowe
19. D-08.05.00
Ścieki
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót odwodnienia
– kanalizacji deszczowej dodatkowej drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej w Łaziskach
Górnych zgodnie z dokumentacją projektową.
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się załącznikiem do
umowy o roboty budowlane.
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
1.2.1 Przedmiotem robót jest wykonanie odwodnienia drogi.
1.2.2 Zakres rzeczowy robót odwodnienia - kanalizacji deszczowej:
1) Wykonanie i zasypanie wykopów liniowych wraz z umocnieniem,
2) Wykonanie podsypki piaskowej gr. 15 cm i zasypki z piasku z gr. 30 cm,
3) Montaż rur PCV kielichowych, klasy S o długości 6.0 m łączonych na uszczelki gumowe,
4) Próba wodna szczelności kanałów,
5) Wiercenie otworów w istniejących studniach,
6) Wykonanie studni z kręgów betonowych na podłożu betonowym z płytą nadstudzienną,
pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym typu ciężkiego,
7) Wykonanie przewiertu sterowanego rurą pe-hd fi 250 x 14,8 mm,
8) Wykonanie studzienek ściekowych fi 500 mm z osadnikiem,
9) Wykonanie kaskad na studzienkach,
10) Oznakowanie trasy taśmą z tworzywa sztucznego,
1.2.3 Zakres rzeczowy robót towarzyszących:
1) Dowóz piasku,
2) Wywóz nadmiaru gruntu.
1.2.4 Czynności dodatkowe
1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji
wykonanych instalacji.
Koszty związane z wykonaniem ww. czynności należy ująć w kosztach ogólnych budowy.
1.3 Informacja o terenie budowy
1.3.1 Zamawiający zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w terminie nie krótszym
niż 7 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamiarze
rozpoczęcia robót, przekaże wykonawcy plac budowy.
1.3.2 Zamawiający w uzgodnieniu z użytkownikiem określi zasady wejścia pracowników do
budynku i wjazdu pojazdów wykonawcy na teren, a także udostępni wykonawcy pomieszczenie z
przeznaczeniem na zaplecze socjalne oraz pomieszczenie na składowanie narzędzi i materiałów.
1.3.3 Zamawiający wspólnie z użytkownikiem wskaże dostęp do wody i energii elektrycznej.
Warunki użytkowania mediów inwestor określi w protokole przekazania placu budowy.
1.3.4 Wykonawca jest zobowiązany do:
—zabezpieczenia instalacji i urządzeń w miejscu wykonywanych robót przed uszkodzeniem,
—dbania o porządek,
—utrzymania pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych.
1.3.5 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod względem przeciwpożarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pożarowo (np. spawalniczych).
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Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji robót albo przez
wykonujących roboty.
1.3.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę
własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę i zabezpieczenie udostępnionych
mu pomieszczeń przed zniszczeniem oraz za szkody powstałe w budynku w związku z wykonywaniem
robót.
1.3.7 Przy wykonywaniu robót wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:
a) ustawie Kodeks pracy [6],
b) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy [7],
c) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych [8],
d) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych [9].
Podczas pracy z materiałami szkodliwymi należy stosować się ściśle do instrukcji producenta.
1.3.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót do czasu końcowego ich
odbioru przez inwestora.
1.4 Nazwy i kody robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV)
1.4.1 Grupa robót
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
1.4.2

1.4.3

Klasa robót
45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategorie robót
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki pojęć stosowanych w specyfikacji
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania. Aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego,
dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, którego właściwości
użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonej w
Polskiej Normie wyrobu;
Europejska aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydaną zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej; europejska aprobata techniczna stanowi – podobnie jak normy zharmonizowane –
dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodności pozwalającej na oznakowanie CE wyrobu
budowlaneg
Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z
Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną;
Dokumentacja projektowa – wymagany odrębnymi przepisami projekt budowlano-wykonawczy wraz
z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót oraz przedmiarem robót;
Dokumenty przetargowe – pod pojęciem „dokumenty przetargowe” należy rozumieć:
a) specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi załącznikami,
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b) wszelkie uzupełnienia i sprostowania do SIWZ, wydane przez zamawiającego na piśmie w toku
postępowania przetargowego,
c) wszelkie uzupełnienia dotyczące tematu i procedury przetargu, będące odpowiedzią zamawiającego
na zapytania wykonawców zadane pisemnie;
Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L340 z 16.12.2002r. z późn. zm.);
Kosztorys ofertowy – stanowi kalkulację ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawcę przed
wykonaniem robót;
Kosztorys zamienny – stanowi kalkulację dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jest
przygotowywany przez wykonawcę po wykonaniu robót jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego
z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych;
Normy zharmonizowane – normy krajowe wprowadzające normy europejskie;
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich
realizacji, ze szczegółowym opisem i podaniem podstaw wyceny, oraz wskazaniem właściwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilości jednostek przedmiarowych robót;
Obmiar robót – opracowanie obejmujące zakres wyżej określony, sporządzone po wykonaniu robót na
podstawie księgi obmiaru;
Obiór końcowy – przekazanie zamawiającemu przez wykonawcę ustalonego w umowie przedmiotu,
po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zwana dalej „specyfikacją” –
opracowanie zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości
wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości wyrobów
budowlanych, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych
pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej;
Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony
na potrzeby zamówień publicznych.
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.
Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia wód
deszczowych..
Przykanalik – kanał przeznaczony do podłączenia instalacji kanalizacji sanitarnej z siecią kanalizacji
sanitarnej.
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Inne definicje – pozostałe określenia według PN-B-01060.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo budowlane [1],
jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowl. [3].
2.1.1 Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną (PNEN) albo europejską aprobatą techniczną (EAT) bądź krajową specyfikacja techniczną państwa
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członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1), uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 2), dla których producent wydał deklarację zgodności z
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, że producent, mający siedzibę na terytorium
RP, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność krajową deklarację
zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną 3) (krajową);
wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych organów i wpisanych do
„Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych”,
4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według indywidualnej
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których
producent, zgodnie z ustawą [3], wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego
z tą dokumentacją oraz z przepisami,
5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisów
obowiązujących do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach określonych, w rozumieniu
ustawy [3]. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia
określonego w tych dokumentach.
2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
instalacji odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane [1], dokumentacji
projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej.
2.1.3 Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od
dostawców/producentów wymaganych przepisami certyfikatów, deklaracji, aprobat technicznych,
atestów, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montażowych i instrukcji obsługi, a także kart
gwarancyjnych.
2.1.4 Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie uzyskają akceptacji
inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.
2.1.5 Dopuszcza się zastosowanie wyrobów innych niż wskazane (dobrane przez projektanta jako
przykładowe) w dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej, które jednak
nie prowadzi do zmiany technologii (opisanej schematem technologicznym w wypadku instalacji
sanitarnych albo schematem ideowym/strukturalnym w wypadku instalacji elektrycznych) lub
pominięcia niektórych wyrobów. Zastosowane wyroby równoważne powinny:
a) charakteryzować się parametrami technicznymi, jakościowymi i eksploatacyjnymi oraz zakresem
funkcji nie gorszymi niż wyroby wskazane w projekcie,
b) posiadać dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą o
wyrobach budowlanych [3].
Podstawą do przeprowadzenia analizy porównawczej i oceny, czy dany wyrób jest równoważny są
dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, deklaracje
zgodności i inne dotyczące danego wyrobu, które zobowiązany jest przedstawić wykonawca
inwestorowi i autorowi projektu.
1)
System oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, zgodnie z
rozporządzeniem [4]
2)
Wg stanu prawnego na dzień opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich wyrobów. Zgodnie z
art. 7 ust. 3 pkt 4) ustawy [3], wykaz wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa będzie ogłoszony w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.
3)
Sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób oznakowania ich znakiem
budowlanym zgodnie z rozporządzeniem [5].
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2.2 Przechowywanie i składanie wyrobów budowlanych
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane wyroby, do czasu ich wbudowania, były
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

2.2.2 Rury pvc.
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi.
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.
Rur z pvc nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury powinny być składowane na
równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna
przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich
deformację. Kształtki, złączki i inne materiały ( uszczelki, środki do
czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej
omówionych środków ostrożności.
2.2.3 Kruszywo.
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
3.1 Roboty przygotowawcze
Projektowana oś przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami.
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.
3.2 Roboty ziemne
3.2.1 Wykopy
Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych, ręcznie i mechanicznie zgodnie z normami BN83/8836-02 [8], PN-68/B-06050 [2].
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od
jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.
Wykopy należy prowadzić jako umocnione, pełne balami drewnianymi.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych w
trakcie wykonywania robót.
3.2.2 Podłoże
Podłoże naturalne - stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wigotności)
z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.
Podłoże wzmocnione – w przypadku zalegania innych gruntów, niż sypkie i suche należy wykonać
podłoże wzmocnione jako: podłoże piaskowe, podłoże żwirowo – piaskowe lub tłuczniowo –
piaskowe. Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10 cm.
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków
drewna, kamieni lub gruzu.
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [3].
3.2.3 Zasypka i zagęszczenie gruntu
7

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury
kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;
etap II – po próbie szczelności złącz rur
kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; etap III – zasyp wykopu gruntem
rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu.

3.3 Roboty montażowe
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót. Spadki i
głębokości posadowienia rurociągu powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową.
Rury, kształtki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają
wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Rury, kształtki i armatura
przewodów powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach
zapewniających im czystość. Rury, kształtki i armatura przewodów powinny być zabezpieczone przed
wewnętrznym zanieczyszczeniem. Ułożony odcinek przewodu powinien być zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem.
W miejscach istniejącego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem
szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela sieci.
W miejscach skrzyżowań założyć rury ochronne AROTA.
Rury kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.
Prawidłową technologię wykonywania połączeń powinno się wykonywać według zaleceń i wskazówek
producenta.
Studzienki rewizyjne wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.
Studzienki należy wykonywać równolegle z budową kanałów deszczowych.
3.4 Próba szczelności
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 [3].

4. BADANIA ODBIORCZE
4.1 Wszystkie badania należy przeprowadzić wg procedur przedstawionych w odpowiednich WTWiO.
4.2 Gotowość do przeprowadzenia wymaganych badań i kontroli działania instalacji zgłasza
kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym
fakcie inspektora nadzoru. Badanie będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Przeprowadzenie badań i jego wynik zostanie
udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporządzonym protokole badania.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
5.1 Przedmiar robót
Przedmiar robót należy wykonać jako opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do
wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót oraz wskazaniem podstaw do
ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych.
Przy ustalaniu podstaw jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować następujące normatywy
kosztorysowe, w kolejności: KNR, KNNR, inne katalogi, analizy szczegółowe.
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Przedmiar robót powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przedmiarowania robót
przyjętymi w kosztorysowaniu. Podstawowe jednostki przedmiaru: m, m2, m3, szt., kpl., t.
Zakres i formę opracowania określa rozporządzenie [10] paragraf 6 - 10.
5.2 Obmiar robót
Obmiar robót należy wykonać jako opracowanie obejmujące zakres określony w pkt 7.1., sporządzone
po wykonaniu robót. Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową i właściwą specyfikacją, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym. Obmiaru robót dokonuje wykonawca wspólnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wyniki obmiaru należy wpisać do książki obmiarów. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne
obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Obmiar robót będzie dokonywany w czasie określonym umową z wykonawcą.
Ilości robót z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a także ceny jednostkowe
występujące w kosztorysie ofertowym, będą stanowiły podstawę do sporządzenia przez wykonawcę
kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego.

6. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1 Odbiór końcowy
6.1.1 Roboty powinny być zgłoszone do odbioru końcowego przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy, po spełnieniu następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe,
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.
Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru. O gotowości do odbioru wykonawca zawiadamia na piśmie
inwestora (zamawiającego). Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w ciągu 14
dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości, powiadamiając o tym wykonawcę na piśmie.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zmawiającego, w obecności inspektora
nadzoru i kierownika budowy.
Czynności odbioru zostaną zakończone najpóźniej w 7 dniu roboczym, licząc od daty rozpoczęcia
czynności odbioru. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót wg wzoru
ustalonego przez zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub
uzupełniających zgłoszonych w trakcie trwania odbioru, komisja może przerwać czynności i ustalić
nowy termin odbioru końcowego.
6.2 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny
Odbiór ten polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie
gwarancyjnym i rękojmi.
W tym wypadku wymagane są następujące dokumenty:
a) umowa o wykonanie robót budowlanych
b) protokół odbioru końcowego
c) dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie trwania odbioru końcowego (o ile
były zgłoszone wady).
6.3 Dokumenty odbiorowe
Do odbioru końcowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z robotami towarzyszącymi, wykonawca
jest zobowiązany przygotować i przedstawić zamawiającemu następujące dokumenty:
• oryginał dziennika budowy,
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•

•

•
•
•
•

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania rob6t z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budow~ oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i
porządku terenu budowy (budynku),
w razie wymagalności, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunk6w wchodzących
w skład projektu z naniesionymi mianami dokonanymi w toku budowy, a w razie potrzeby także
uzupełniający opis, w 2 egz.,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t z ewentuaInymi mianami lub uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji robót,
protokoły badań odbiorczych,
dokumenty dopuszczające do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych wyroby
budowlane, z których wykonano instalację,
na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub sprzedawcy
obmiar rob6t.

7. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Kosztorys zostanie opracowany na podstawie książki obmiarów zatwierdzonej przez inspektora nadzoru w
oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Akty prawne, przepisy i normy
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U.z 2003r,Nr 207,poz.2016,z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.
690, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestnicz4ce w ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr
195, poz. 2011)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposob6w deklarowania
zgodności wyrob6w budowlanych oraz sposobu oznakowania ich makiem budowlanym (dz. U. z
2004r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrz6nia w sprawie og61nych przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844)
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczeg61owego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

Normy i aprobaty techniczne
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

PN-86-B-02480 - „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział o opisy gruntów”.
PN-68/B-06050 - „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze”.
PN-92/B-10735 – „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-85/C-89203 - „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.
PN-85/C-89205 - „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.
PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”.
BN-77/8931-12 – „Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu”.
BN-83/8836-02 - „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Inne przepisy:
1 „Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu – Wavin.

9. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Dla zakresu robót objętego dokumentacją projektową i specyfikacją nie jest wymagane
opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, które są w
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
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8. Specyfikacja techniczna wykonania robót.

8.1. Materiały
Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Ustawie o systemie zgodności przy wykonywaniu prac
budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla
których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną (w
wypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie są objęte
certyfikacją na znak bezpieczeństwa.
a. ustoje
dobrano ustoje betonowe typowe zgodnie z wymaganiami zastosowanych albumów.
b. konstrukcje wsporcze
dobrano konstrukcje nie przekraczające dopuszczalnych naprężeń zwykłych a dla pracy
zakłóceniowej lub montażowej – dopuszczalnych naprężeń zwiększonych.
c. słupy
dobrano słupy parkowe SAL – 8 Standard na fundamencie betonowym B70
d. osprzęt
dobrano osprzęt izolowany wg albumów, katalogów producentów i standardów GZE.

e. materiały kablowe
dobrano kable 1kV typu YAKY
folia kablowa kalandrowana z uplastycznionego PCW o gr. Od 0,4 do 0,6mm, gat 1
koloru niebieskiego nie węższą niż 20 cm
przepusty kablowe – rury arota DVK 110
UWAGA:
Powyższe materiały spełniają wymagania norm i standardów GZE S.A.
Dopuszcza się zamianę zastosowanych materiałów na równoważne o identycznych
parametrach technicznych i wyszczególnionych w katalogach standardów GZE oraz
dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami .
8.2. Sprzęt i transport
Zastosowany sprzęt winien gwarantować należyte wykonanie i jakość robót a także być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Przy ruchu na drogach środki transportu
muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
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8.3. Wykonanie linii nN.
a. kolejność robót
- montaż słupów
b. wykopy pod fundamenty i słupy
Przed przystąpieniem do wykopów Wykonawca winien sprawdzić zgodność rzędnych terenu
z danymi z dokumentacji projektowej oraz ocenić warunki gruntowe. Metoda wykonywania
wykopów powinna być dobrana w zależności od ich wymiarów, ukształtowania terenu oraz
rodzaju gruntu a także możliwości dojazdu. Na nowoprojektowanych stanowiskach słupów
tam gdzie brak możliwości dojazdu wykop pod słup należy wykonać ręcznie.
c. montaż fundamentów prefabrykowanych
należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu.
d. montaż słupów
Po uprzednim montażu ustoju i osprzętu słup należy ustawić za pomocą sprzętu
mechanicznego przestrzegając dopuszczalnej odchyłki od pionowej osi słupa.

8.4. Wykonanie linii kablowej
a. rowy pod kable
należy wykonać mechanicznie lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i zbrojenia
podziemnego po uprzednim wytyczeniu trasy przez służby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowu dla 1-go kabla 0,4m dla wielu kabli szerokość dna wg wzoru:
S = nd+(n-1)a+ 20cm gdzie: n- ilość kabli w 1-nej warstwie; d- suma średnic zewnętrznych
wszystkich kabli w warstwie; a- suma odległości pomiędzy kablami /wg N SEP-E-004/
b. układanie kabli w gruncie
kable należy układać na 10-cio cm warstwie piasku z wyjątkiem gruntu piaszczystego gdzie
kable można układać bezpośrednio na dnie wykopu.
Ułożony kabel należy przykryć 10-cio cm warstwą piasku a następnie co najmniej 15cm
warstwą gruntu rodzimego i przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla
powinna wynosić co najmniej 25 cm. Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 25cm.
Głębokość ułożenia kabla w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powłoki
kabla powinna wynosić nie mniej niż: 70cm i 90 cm jeżeli kabel ułożono na użytkach
rolnych. Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem /1%-4%/
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy ewentualnych
mufach należy pozostawić po 1m po obu stronach mufy.
c. skrzyżowania i zbliżenia z innymi urządzeniami podziemnymi
Zaleca się skrzyżowania pod kątem zbliżonym do 90st. Na skrzyżowaniach kable układać w
rurach osłonowych chroniących miejsce skrzyżowania i na długości 50cm w obie strony. Przy
skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami.
Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości.
d. Skrzyżowania i zbliżenia z drogami
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Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90st. i w miarę możliwości
w jej najwęższym miejscu w rurach osłonowych na głębokości co najmniej 100cm licząc od
płaszczyzny jezdni do górnej części osłony kabla oraz co najmniej 50cm pod dnem rowu
odwadniającego.
e. przepusty kablowe
Przepusty kablowe należy układać w miejscach gdzie kabel jest narażony na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuście należy układać tylko jeden kabel za wyjątkiem kabli 1-no
żyłowych i sygnalizacyjnych.
f. oznaczanie linii kablowych
Co 10,0m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych np. przy skrzyżowaniach - kable
winny być wyposażone w trwałe oznaczniki np. opaski kablowe z trwale wybitymi danymi:
symbol i nr ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia oraz
inne dane na życzenie Zamawiającego. W terenie niezabudowanym trasę kabla należy
oznaczyć trwałymi oznacznikami trasy np. słupkami betonowymi z napisem „K”.
8.5. Kontrola jakości robót
a. badania przed przystąpieniem do robót
przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien uzyskać od producentów świadectwa
dopuszczenia do obrotu stosowanych materiałów;
b. badania w czasie wykonywania robót
badania wstępne – oględziny:
Oględzinom w zakresie poprawności wykonania podlegają: wykopy, ustoje, słupy,
zawieszenie przewodów, instalacja uziemienia.
Ułożone linie kablowe /przed zasypaniem/ wymagają badania zgodności trasy z dokumentacją, osprzęt kablowy,
głębokość zakopania, oznaczenie zgodności poszczególnych faz na obu końcach kabla, grubość podsypki
piaskowej, odległość folii ochronnej od kabla, stopień zagęszczenia gruntu nad kablem /po zakończeniu robót/.

W czasie wykonywania robót należy wykonać pomiar rezystancji poszczególnych uziomów
/wspólnej z ochronnikami przepięć/, która nie powinna przekroczyć wartości 10 Ω natomiast
dla linii kablowej sprawdzenie ciągłości żył roboczych oraz rezystancji izolacji.
c. badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań w czasie wykonywania robót na
wniosek Wykonawcy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może wyrazić zgodę na
niewykonywanie badań po wykonaniu robót.
8.6. Obmiar robót
Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową.
Jednostką obmiarową dla linii napowietrznej jest kilometr.
Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest 1 m.
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8.7. Odbiór robót
Przy przekazywaniu linii napowietrznej i kablowej do eksploatacji Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
- projektową dokumentację powykonawczą
- geodezyjną dokumentację powykonawczą
- protokoły z dokonanych pomiarów
- protokoły odbioru robót zanikowych
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności , certyfikaty na znak bezpieczeństwa
8.8. Organizacja robót
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu :
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót
Harmonogram robót
Inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty.
8.9. Uwagi końcowe
a. odpowiedzialność Wykonawcy
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami.
W czasie trwania robót Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istn. obiektów.
Teren budowy musi być odp. oznaczony i zabezpieczony.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego i przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz wszelkie inne przepisy
związane z prowadzeniem robót.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne,
które należy oznaczyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem a także zlecić nadzór branżowy.

9. Wykaz norm, przepisów i opracowań typowych.
USTAWY I ROZPORZĄDZENIA ZWIĄZANE Z ZAKRESEM ROBÓT
P 1. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).
P 2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
(Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718; Dz. U. nr 130 z 2003r., poz.
1188; Dz. U. nr 170 z 2003r., poz. 1652; Dz. U. nr 229 z 2003r., poz. 2275; Dz. U. nr 70 z 2004r., poz.
631; Dz. U. nr 92 z 2004r., poz. 881; Dz. U. nr 93 z 2004r., poz. 896 i 899; Dz. U. nr 96 z 2004r., poz.
959).
P 3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach
(Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz.
1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 170 z 2003r., poz. 1652; Dz. U. nr 49 z 2004r., poz.
465; Dz. U. nr 93 z 2004r., poz. 896).
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P 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z 2003r., poz.
2016; Dz. U. nr 6 z 2004r., poz. 41; Dz. U. nr 92 z 2004r., poz. 881; Dz. U. nr 93 z 2004r., poz. 888;
Dz. U. nr 96 z 2004r., poz. 959).
P 5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr 153 z 2003r.,
poz. 1504; Dz. U. nr 203 z 2003r., poz. 1966; Dz. U. nr 29 z 2004r., poz. 257; Dz. U. nr 34 z 2004r.,
poz.293; Dz. U. Nr 91 z 2004r., poz. 875; Dz. U. Nr 96 z 2004r., poz. 959).
P 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r.,
poz. 690; Dz. U. Nr 33 z 2003r., poz. 270; Dz. U. Nr 109 z 2004r., poz. 1156).
P 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r., w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
(Dz. U. nr 74 z 1999r., poz. 836).
P 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r., w sprawie szczegóło
wych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu
energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. nr 85 z 2000r., poz. 957).

P 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r., w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. Nr 80 z 1999r., poz. 912).
P 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).
P 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
Budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 z 2003 r., poz. 1138).
P 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
( Dz. U. Nr 202 z 2004r, poz 2027 )
P 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia. ( Dz. U. Nr 120 z 2003r, poz 1126 )
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10. NORMY ZWIĄZANE Z ZAKRESEM ROBÓT

N 1. PN-83/E-04160.73
Przewody elektryczne. Metody badań. Pomiary oporności izolacji
N 2. PN-88/E-08501
Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
N 3. PN-90/E-06401.01
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne
N 4. PN-90/E-06401.02
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV.
Połączenia i zakończenia żył
N 5. PN-92/E-05009.47
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
N 6. PN-93/E-05009.53
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Aparatura łączeniowa i sterownicza
N 7. PN-E-04700:1998
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych
N 8. PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1)
N 10. PN-EN 50298:2004
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne
N 11. PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
N 12. PN-EN 61293:2000
Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania
elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa
N 13. PN-EN 62262:2003U
Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez
obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)
N 14. PN-HD 383 S2:2003U
Żyły przewodów i kabli - Zalecenia dotyczące budowy żył okrągłych
N 15. PN-HD 605 S1: 2002/A3:2003U
Kable elektroenergetyczne - Dodatkowe metody badań
N 16. PN-HD 623 S1:2003U
Wymagania dotyczące złączek, końcówek i głowic zewnętrznych przeznaczonych do kabli na
napięcie znamionowe 0,6/1,0 kV
N 17. PN-IEC 364-4-481:1994
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych
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N 18. PN-IEC 60050-151:2003
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki
Część 151: Urządzenia elektryczne i magnetyczne
N 19. PN-IEC 60050-195:2001
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki
Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa
N 20. PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
N 21. PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przed przepięciami.
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
N 22. PN-IEC 60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
N 23. PN-IEC 60364-4-473:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
N 24. PN-IEC 60364-5-534:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
Urządzenia do ochrony przed przepięciami
N 25. PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
Prenormy ( ogólne i szczegółowe wymagania w formie normy )
N 26. N SEP -E-001
Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.
Ochrona przeciwporazeniowa
N 27. N SEP -E-004 ;
Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Opracowania typowe
-

Katalog producenta – ocynkowane słupy i maszty oświetleniowe – ROSA
Katalog opraw oświetleniowych – ROSA, Philips
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11. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

-

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Sieć kablowa oświetlenia dodatkowej drogi dojazdowej do Hali Widowiskowo-Sportowej
w Łaziskach Górnych
43-170 Łaziska Górne ; ul. Ogrodowa , działka nr 1322/2, 1321/22

-

INWESTOR.

URZĄD MIASTA ŁAZISKA GÓRNE
43- 170 ŁAZISKA GÓRNE
UL. PLAC RATUSZOWY 1

-

OPRACOWAŁ:

INFO-PROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
47-440 GÓRKI ŚL. ; ul. Ofiar Oświęcimskich 63
inż. Andrzej Kadlec

22

11.1.

CZĘŚĆ OPISOWA.

11.2.
Zakres robót.
Dla rozbudowy
- wytyczenie trasy linii kablowej oraz stanowisk posadowienia słupów
- wytyczenie miejsc kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenu ( siec wodociągowa ,
kable nn)
- wykonanie wykopu pod kabel nn i fundamenty słupów
- ułożenie kabla i zabudowanie fundamentów prefabrykowanych dla słupów
oświetleniowych
- wykonanie odbioru robót zanikowych
- zasypanie kabli i fundamentów
- montaż słupów
- montaż osprzętu i opraw oświetleniowych
- wykonanie pomiarów kontrolnych napięciowych i skuteczności ochrony
p.porażeniowej
- podanie napięcia i sprawdzenie poprawności działania oświetlenia
- odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji
11.3.
Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
- istniejąca sieć kablowa nn i wodociągowa
- brak innych obiektów naziemnych
11.4.
Elementy zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa.
- z uwagi na czynne istniejące linie kablowe nn istnieje zagrożenie porażenia prądem
elektrycznym – w miejscach kolizyjnych
11.5.
Przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa występujące podczas realizacji
robót.
- możliwość porażenia prądem elektrycznym przy zbliżeniu do czynnych sieci
elektrycznych będących pod napięciem.
- Możliwość upadku do wykopów
- Możliwość upadku narzędzi i osób z wysokości
11.6.
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
- osoby zatrudnione do realizacji budowy przed rozpoczęciem robót muszą przejść
szkolenie stanowiskowe
- muszą zostać poinformowane o stosowaniu się do poleceń kierownika budowy,
nadzorującego i inspektora nadzoru
- należy poinformować jak się zachować przy zagrożeniu życia lub zdrowia
- każdorazowo przed rozpoczęciem robót przedstawić informacje o występujących
zagrożeniach
- przedstawić wykaz telefonów alarmowych
- przypomnieć o stosowaniu ochron osobistych i wygradzania stref niebezpiecznych
- pracownik musi mieć aktualne badania okresowe i dopuszczenie do pracy na
wysokości
11.7.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.
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1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych lub montażowych należy zapoznać się z
projektem technicznym.
2. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót prowadzący powinien omówić z brygadą trasę
sieci i urządzeń podziemnych, określić ich bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i
pionie oraz oznakować je wyraźnie w terenie prowadzonych robót.
3. Należy zapewnić nadzór osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.
4. Przed rozpoczęciem robót poinformować wszystkich pracowników o procedurach
postępowania w przypadku zaistnienia wypadku, oraz przedstawić pełny wykaz
związanych z tym telefonów alarmowych , oraz potwierdzić ten fakt zapisem w Dzienniku
Budowy.
5. Gdy brak jest rozeznania w terenie co do uzbrojenie terenu lub gdy położenie istniejącego
uzbrojenia odbiegało od położenia sieci przedstawionych w uzgodnieniach branżowych,
wówczas wykopy o głębokości większej niż 0,4 m powinny być wykonywane wyłącznie
łopatami, bez używania kilofów i sprzętu mechanicznego.
6. W razie przypadkowego odkrycia jakichkolwiek sieci instalacyjnych, należy
bezzwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia
,czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.
7. Wszelkie prace w pobliżu sieci i urządzeń energetycznych muszą być prowadzone w
stanie beznapięciowym lub pod bezpośrednim nadzorem właściciela sieci. To samo
dotyczy sieci gazowej, wodnej, ciepłowniczej i teletechnicznej i innych.
8. Przy wykonywaniu wykopów należy przestrzegać następujących zasad:
- Rowy głębsze niż 0,75 m powinny być zabezpieczone rozporami lub mieć boczne
ściany pochyłe w kierunku normalnego zsypu ziemi
- Wykopy w miejscach dostępnych dla osób postronnych należy zabezpieczyć przed
przypadkowym wpadnięciem przez:
- Ustawienie wzdłuż rowów od strony przejść dla pieszych barierek o kolorze
czerwono-białym
- Umieszczenie w miejscach przejść nad wykopami kładek, zaopatrzonych na całej
długości w dwie poręcze na wysokości 1,10 m
- Oznaczenie niebezpiecznych miejsc wykopów znakami ostrzegawczymi, a w porze
nocnej zabezpieczyć ich odpowiednie oświetlenie.
9. Do wykopów nie wolno wchodzić po rozporach , lecz po drabinie.
10. Wyznaczyć na dany dzień taki zakres kopania rowu lub innych wykopów, aby po
zakończeniu pracy jeżeli umożliwia to technologia robót , możliwe było ich zasypanie.
11. W wykopie nie wolno spożywać posiłków.
12. Mechaniczne kopanie rowów może odbywać się jedynie w terenie nieuzbrojonym i może
być wykonywane przez pracowników przeszkolonych do obsługi ww. urządzeń. Uwaga ta
dotyczy wszelkiego rodzaju sprzętu mechanicznego (koparki, spycharki, dźwigi
samojezdne, wózki widłowe itd.) na które wymagane jest posiadanie uprawnień do
obsługi.
13. W czasie przerw w pracy nie wolno pozostawiać sprzętu nie zabezpieczonego przed
dostępem osób postronnych.
14. Strefę pracy sprzętu budowlanego należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować.
15. Wszelkie wykopy których nie ma możliwości zasypania na czas przerwy w pracy należy
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Szczególnie należy na to zwrócić uwagę
gdy roboty prowadzone są w terenie otwartym bez ogrodzonego placu budowy.
16. Przewierty pod drogami muszą być wykonywane zgodnie z decyzją zezwalającą na
zajęcie pasa drogowego i wytycznymi wydanymi przez odpowiedni Wydział Dróg Urzędu
Miasta.
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17. Wszystkie prace w pobliżu urządzeń energetycznych należy prowadzić na polecenie
pisemne pod nadzorem pracowników Rejonu Energetycznego po uprzednim zgłoszeniu
takiego faktu.
18. Lokalizację ewentualnych miejsc kolizji (zbliżenia i skrzyżowania )wykonać za pomocą
przekopów kontrolnych prowadzonych ręcznie z należytą ostrożnością
19. Przed zasypaniem kabli /kanalizacji kablowej należy dokonać odbioru robót zanikowych
w obecności przedstawiciela Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ,oraz zgłosić
odpowiednim służbom geodezyjnym celem naniesienia na plany sytuacyjnowysokościowe Wydz. Geodezji Urzędu Miasta sprawującym nadzór nad terenowo
podległym obszarem robót.
BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ UWAG ZAWARTYCH W
UZGODNIENIACH BRANŻOWYCH
– w przypadku uszkodzenia sieci będących w użytkowaniu w/w przedsiębiorstw i
wynikające z tego tytułu szkody i koszty w całości obciążają wykonawcę robót.
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