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1. WYMAGANIA OGÓLNE
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru kanalizacji
sanitarnej (STWiO) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu w ciągu ulicy: W. Witosa, Pl. Marii CurieSkłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna; w miejscowościach DroŜejowice, Topola
(etap II), Sielec Kolonia, Sielec Biskupi oraz kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl.
Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót
wykonywanych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej.
1.4. Określenia podstawowe
UŜyte w specyfikacji technicznej wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym
przypadku następująco:
1.4.1. Sieć kanalizacyjna
Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inŜynierskich, znajdujących się
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do
oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników.
1.4.2. Sieć kanalizacyjna ściekowa
Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych
i przemysłowych.
1.4.3. Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile cięŜkości.
1.4.4. Przykanalik
Przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
ściekowego.
1.4.5. Komora kanalizacyjna
Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów.
1.4.6. Kineta
Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
1.4.7. PodłoŜe naturalne
PodłoŜe naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
1.4.8. PodłoŜe naturalne z podsypką
PodłoŜe naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego,
albo podłoŜe naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał,
z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.
1.4.9. PodłoŜe wzmocnione
PodłoŜe na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoŜa moŜe polegać na wymianie gruntu na
piasek lub Ŝwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
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1.4.10. Podsypka
Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.
1.4.11. Obsypka
Materiał gruntowy między podłoŜem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód
kanalizacyjny.
1.4.12. Zasypka wstępna
Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuŜ nad wierzchem rury.
1.4.13. Zasypka główna
Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej
i terenem.
1.4.14. Powierzchnia zwilŜona
Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem
szczelności.
1.4.15. Budowla drogowa
Obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową albo jego
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.
1.4.16. Chodnik
Wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.17. Droga
Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.
1.4.18. Droga tymczasowa (montaŜowa)
Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.19. Dziennik budowy
Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą
i Projektantem.
1.4.20. Inspektor Nadzoru
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez
Zamawiającego,
o
której
wyznaczeniu
poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.21. Jezdnia
Część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.22. Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.23. Korona drogi
Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.24. Konstrukcja nawierzchni
Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.25. Koryto
Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.26. KsiąŜka obmiarów
Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
1.4.27. Laboratorium
Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.28. Materiały
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.29. Nawierzchnia
Warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na
podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
1.4.30. Warstwa ścieralna
Górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.
1.4.31. Warstwa wiąŜąca
Warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze
rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
1.4.32. Warstwa wyrównawcza
Warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
1.4.33. Podbudowa
Dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa
moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
1.4.34. Podbudowa zasadnicza
Górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. MoŜe ona
składać się z jednej lub dwóch warstw.
1.4.35. Podbudowa pomocnicza
Dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
1.4.36. Warstwa odcinająca
Warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leŜącej powyŜej.
1.4.37. Warstwa odsączająca
Warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
1.4.38. Niweleta
Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi
kanału.
1.4.39. Objazd tymczasowy
Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.4.40. Odpowiednia (bliska) zgodność
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
1.4.41. Pobocze
Część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń
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organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.42. Polecenie Inspektora Nadzoru
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.43. Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.44. Przeszkoda naturalna
Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykład rzeka, wąwóz itp.
1.4.45. Przeszkoda sztuczna
Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga,
kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.46. Przetargowa dokumentacja projektowa
Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary
obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.47. Rekultywacja
Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.48. Ślepy kosztorys
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
1.4.49. Teren budowy
Teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.50. Zadanie budowlane
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie
moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową,
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać projekt organizacji ruchu na czas
budowy, dokumentację powykonawczą, wynikającą z projektu budowlanego, operaty
geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.
Wykonawca wykona takŜe projekt odwodnienia wykopów i uzyska pozwolenie wodno
prawne na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów, jeśli takie odwodnienie będzie
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konieczne.
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty
na własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty
wykonawcze winny uwzględniać normy i warunki techniczne, o których mowa
w dokumentach przetargowych.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru stanowią część umowy,
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru,
który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uwaŜane
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Wymagania organizacyjne
Wykonawca powinien zabezpieczyć:
• biuro dla Wykonawcy budowy,
• magazyn Wykonawcy - miejsce składowania materiałów,
• tereny dla składowania urobku.
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy zapewnienie warunków sanitarnych dla pracujących
ludzi, w postaci dostępu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy
oraz robót w okresie trwania realizacji aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności
związane z budową i nienaruszalność ich mienia, a takŜe zabezpieczy teren budowy przed
dostępem osób nieupowaŜnionych.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednią jednostką zarządu dróg projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji robót. W razie potrzeby i w zaleŜności od
postępu robót Wykonawca uaktualni projekt.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. barierki, światła ostrzegawcze, sygnały
itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i samochodów.
Wykonawca zapewni równieŜ odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia i nocy)
dla tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
Wszystkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajęciem pasa drogowego
zawarte są w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany
powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz
o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania
warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na
których prowadzone będą prace.
1.5.5. Tablica informacyjna
Wykonawca dostarczy i postawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać
wymogi Prawa Budowlanego.
1.5.6. Przepisy bezpieczeństwa
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem
bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, Ŝe zostały uwzględnione w Cenie Ofertowej.
1.5.7. Ochrona środowiska
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca powinien zapewnić, aby Ŝadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie
były składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do ustawy
o odpadach
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu budowy oraz unikał szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia
publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstały przy róŜnych metodach wykonawstwa
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
• Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg
dojazdowych.
• Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników
i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru.
• Przy prowadzeniu robót w pobliŜu drzew i krzewów przestrzeganie zasad
zawartych w ustawach
1.5.8. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpoŜarowymi oraz z dala od osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
W szczególności zabrania się palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych,
Wszystkie roboty związane z uŜyciem otwartego ognia są moŜliwe po warunkiem:
• Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych,
• Palenie ognia nie moŜe być wykonywane w odległości bliŜszej niŜ 6 m od stojących
drzew, a wysokość płomienia nie moŜe przekraczać 2m,
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• Posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon),
• Posiadania sprzętu do gaszenia poŜarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle).
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.10. Ochrona robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
uŜywane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty przejęcia robót przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego (podpisania protokółu odbioru końcowego bez wad)
oraz będzie utrzymywał roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do
momentu wydania protokółu odbioru końcowego bez wad. Inspektor Nadzoru moŜe
wstrzymać roboty i podjąć jakiekolwiek działanie, które uwaŜa za niezbędne, jeśli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie
placu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Badania geologiczno- inŜynierskie
UwaŜa się, Ŝe Wykonawca upewnił się w stopniu wystarczającym, co do warunków
gruntowych, a w szczególności, co do poziomu wody gruntowej.
Będące w dyspozycji Zamawiającego badania geologiczno - inŜynierskie zostaną
udostępnione do wglądu. Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli informacje
n/t warunków gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości
robót i ich bezpieczeństwa.
Wykonawca wykona w miarę potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewnić dostęp do
wszystkich robót przez cały czas ich trwania. Drogi te będą odpowiednio zabezpieczone przed
ich niewłaściwym uŜyciem przez postronne osoby.
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi przepisami
władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są
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w jakikolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za
spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do uŜywanych opatentowanych
urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów.

2. Materiały
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji
technicznych w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji
państwowej i samorządowej.
Wykonawca
ponosi
odpowiedzialność
za
spełnienie
wymagań
ilościowych
i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne, jakie
okaŜą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną
zgodę Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
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2.3. Jakość materiałów
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości
i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy
powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do
podobnych zastosowań, oraz Ŝe jest on właściwy do uŜycia zgodnego z intencją
przedstawioną w specyfikacji.
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność
z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji
normujących.
2.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru pełną informację na temat wszelkich
materiałów i produktów.
Przed złoŜeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca
powinien złoŜyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio
z Inspektorem Nadzoru.
2.5. Składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z placu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i konstrukcji zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiający.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu w ciągu ulicy: W. Witosa,
11
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna; w miejscowościach DroŜejowice,
Topola (etap II), Sielec Kolonia, Sielec Biskupi
oraz kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem
materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜyty do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustaleń w wyŜej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem
sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości
i warunków wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej, zostaną przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
o ruchu drogowym.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
będą usunięte z placu budowy.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu w ciągu ulicy: W. Witosa,
12
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna; w miejscowościach DroŜejowice,
Topola (etap II), Sielec Kolonia, Sielec Biskupi
oraz kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów
i obciąŜenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania
wymienionych powyŜej warunków obciąŜają Wykonawcę.

5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźba zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości zawierać będzie:
a) część ogólną opisującą:
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• BHP,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
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elementów robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością
wykonywanych robót,
• wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które
będzie wykonywało te usługi),
• metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły
z pomiarów, regulacje mechanizmów kontroli i korekt uŜytych w procesie
technologicznym oraz proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji
dla Inspektora Nadzoru,
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,
• metodę magazynowania materiałów,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych
elementów robót,
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrolę robót
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek
i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone
w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one
tam określone, Inspektor Nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt badawczy posiadają waŜne legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia
kontroli.
Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek wadach w związku
z laboratorium, jego wyposaŜeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru jest zdania, Ŝe te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, moŜe on
odmówić uŜycia do robót materiałów, które są badane dopóki procedury badań nie zostaną
skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosować moŜna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor
Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy,
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
a)
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
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technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b)
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną,
kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały i konstrukcje posiadające atesty a urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane
w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją
techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości
i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi
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•
•
•
•
•
•

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

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
6.8.2. Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły,
w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na
kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej następujące dokumenty:
• pozwolenie na budowę,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilno-prawne,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencja.
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego lub innych uprawnionych
jednostek.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
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projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót
lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu kwartalnej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuŜ linii osiowej.
Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości
będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być
obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone przez Wykonawcę.
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać
waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zaleŜności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiór częściowy,
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odbiór końcowy,
odbiór ostateczny.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami
technicznymi.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w dokumentach umowy.
8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
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dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót,
specyfikację techniczną,
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczególnie z odbioru robót zanikających
i ulegających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń
Inspektora Nadzoru,
technologiczne wskazania i ustalenia,
Dzienniki Budowy i księgi obmiaru,
wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych,
atesty wbudowanych materiałów,
ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań
i obmiarów zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości i specyfikacjami
technicznymi,
raport techniczny,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

8.5. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.

9. Podstawa płatności
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych
Specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone
w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnień wynikających z postępu robót,
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
• opłaty/dzierŜawy terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier,
oznakowań i drenaŜu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
• utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy
i punktów wysokościowych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu w
ciągu ulicy: W. Witosa, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna; w
miejscowościach DroŜejowice, Topola (etap II), Sielec Kolonia, Sielec Biskupi oraz
kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go
Sierpnia, Szkolna.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót
dotyczących wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w związku z budową sieci
kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu w ciągu ulicy: W. Witosa, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej,
ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna; w miejscowościach DroŜejowice, Topola (etap II), Sielec
Kolonia, Sielec Biskupi oraz kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl. Marii CurieSkłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna, obejmują roboty pomiarowe sytuacyjnowysokościowe.
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
wchodzą:
• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi
trasy i punktów wysokościowych,
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy
Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne"
Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub
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prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
Roboty związane z oznaczaniem głównych elementów trasy oraz roboczych punktów
wysokościowych będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem
oraz określeniem wysokościowym powyŜszych elementów trasy wykonywane będą
specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub
tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe).
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
Materiały i sprzęt (paliki drewniane oraz słupki betonowe, sprzęt geodezyjny) mogą być
dostarczane przy uŜyciu jakiegokolwiek środka transportu.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami
GUGiK.
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy
oraz punkty wysokościowe (repery robocze).
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. W oparciu
o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne
terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic
rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego.
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Zaniechanie powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku
obciąŜą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą
być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów.
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do
obowiązków Wykonawcy.
5.2. Wyznaczenie punktów na osi
Tyczenie osi rurociągów, drogowej i trasy kabli oraz obiektów budowlanych (komór) naleŜy
wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz
w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi
budowli nie powinny być przesunięte więcej niŜ 5 cm w stosunku do projektowanych,
a rzędne punktów na osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych
określonych w dokumentacji projektowej.
5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych
Punkty wysokościowe naleŜy wyznaczać w punktach charakterystycznych określonych
w dokumentacji projektowej, a takŜe obok kaŜdego projektowanego obiektu (np. przepustu).
Punkty wysokościowe naleŜy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne
ich określać z dokładnością do 0,5 cm.
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:
• wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów,
• wyznaczenie rzędnych rurociągów,
• wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i wykopów
w przekrojach poprzecznych.
PowyŜsze roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz
w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z tyczeniem trasy i punktów
wysokościowych naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach
i wytycznych GUGiK.
Sprawdzenie robót pomiarowych naleŜy przeprowadzić wg następujących zasad:
• oś drogi, rurociągu i trasę kabli naleŜy sprawdzić na wszystkich załamaniach
pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,
• robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na całej długości
budowanego odcinka.
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7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
Jednostką obmiaru robót geodezyjnych jest 1 km wyznaczonej i zastabilizowanej trasy.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". Odbiór
robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:
• wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
• wykonanie pomiarów bieŜących,
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,
• wykonanie mapy powykonawczej.
Płatność za 1 km naleŜy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej.
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2.2. Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny w związku z budową
sieci kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu w ciągu ulicy: W. Witosa, Pl. Marii CurieSkłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna; w miejscowościach DroŜejowice, Topola
(etap II), Sielec Kolonia, Sielec Biskupi oraz kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl.
Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót
związanych ze zdjęciem warstwy humusu przy budowie sieci kanalizacyjnej Mechaniczne lub
ręczne zdjęcie warstwy humusu na szerokości 3 m do głębokości 20 cm i spryzmowanie
zdjętego humusu.
1.4. Określenia podstawowe
Warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

2. Materiały
Materiały nie występują.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne”.
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się
do powtórnego uŜycia naleŜy stosować:
- równiarki,
- spycharki,
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest
moŜliwe,
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu w ciągu ulicy: W. Witosa,
28
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna; w miejscowościach DroŜejowice,
Topola (etap II), Sielec Kolonia, Sielec Biskupi
oraz kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą
zastosowania takiego sprzętu.
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego
uŜycia, naleŜy stosować:
- noŜe do cięcia darniny według zasad określonych w p, 5.3,
- łopaty i szpadle.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zaleŜy od odległości, warunków
lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darninę naleŜy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej
do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący
uszkodzeń.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
Teren pod budowę kanalizacji w pasie robót ziemnych, w miejscach wykopów i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu
i/lub darniny. Zdjęty humus i/lub darnina uŜyty będzie ponownie do przywrócenia stanu
pierwotnego gruntów.
5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych
czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.
Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla
prawidłowego wykonania robót, względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa
robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), naleŜy dodatkowo stosować
ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, wysokości
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych lub wskazana przez Inspektora
Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę
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do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu
w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną
lub innym gruntem nieorganicznym.
5.3. Zdjęcie darniny
JeŜeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę kanalizacji jest
pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę naleŜy zdjąć w sposób, który nie
spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania.
Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę naleŜy ciąć
w regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku
około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra.
NaleŜy dąŜyć do jak najszybszego uŜycia pozyskanej darniny. JeŜeli darnina przed
powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłoŜenie na gruncie
rodzimym. JeŜeli brak miejsca na takie rozłoŜenie darniny, to naleŜy ją magazynować
w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę naleŜy składować w warstwach
trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę naleŜy składować warstwami na przemian trawą
do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekraczać 4 tygodni.
Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania naleŜy usunąć mechanicznie,
z zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w specyfikacji
technicznej lub przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania prac z dokumentacją projektową:
• powierzchnia zdjęcia humusu,
• grubość zdjętej warstwy humusu,
• prawidłowość spryzmowania humusu.
Kontroli podlega równieŜ zgodność wykonania robót z normą PN-99/B-06050.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest m2 zdjęcia warstwy humusu zgodnie z dokumentacją projektową
i pomiarem w terenie.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
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8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:
• zdjęcie warstwy humusu grubości 20 cm na szerokości 3 m,
• spryzmowanie zdjętego humusu w bliskości robót.
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2.3. Rozbiórka elementów dróg i ulic, ogrodzeń
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru rozbiórki elementów dróg i ulic w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w
Skalbmierzu w ciągu ulicy: W. Witosa, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go
Sierpnia, Szkolna; w miejscowościach DroŜejowice, Topola (etap II), Sielec Kolonia, Sielec
Biskupi oraz kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa,
5-go Sierpnia, Szkolna.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji stanowią wytyczne wykonania robót
rozbiórkowych w związku z budową sieci kanalizacyjnej i obejmują:
• roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznych,
• roboty rozbiórkowe podbudowy dróg,
• rozbiórkę nawierzchni chodników,
• rozbiórkę krawęŜników, obrzeŜy i oporników,
• rozbiórkę ścieków,
• rozbiórkę ogrodzeń,
• rozbiórkę barier i poręczy,
• rozbiórkę znaków drogowych
• załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych na składowisko na
odległość do 5 km.
Uwaga: materiały rozbiórkowe odtransportowane będą na składowisko przy zachowaniu
przepisów odnośnie ochrony środowiska.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
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3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów moŜe
być wykorzystany sprzęt podany poniŜej:
• spycharki,
• ładowarki,
• Ŝurawie samochodowe,
• samochody cięŜarowe,
• zrywarki,
• młoty pneumatyczne,
• piły mechaniczne,
• frezarki nawierzchni,
• koparki.
Roboty związane z rozbiórką nawierzchni dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie
i ręcznie.
Wykonawca moŜe uŜyć tylko sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do
uzyskania akceptacji sprzętu Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne,
a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy, na własny
koszt.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu materiału
rozbiórkowego.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robot
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki naleŜy wykonać na
podstawie dokumentacji projektowej.
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym - odcinki wykonywanych robót naleŜy
oznakować zgodnie z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym"
stanowiącą zał. nr 1 do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnętrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r.
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Rozbiórka warstwy bitumicznej i podbudowy tłuczniowej - materiał uzyskany z rozbiórki
warstwy bitumicznej nie powinien być mieszany w trakcie wykonywanych robót, transportu
i składowania z innymi materiałami rozbiórkowymi. Rozbiórkę krawęŜników obrzeŜy
i chodnika z płyt betonowych lub kostki brukowej naleŜy wykonać ręcznie.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu
i składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiaru są:
• dla poszczególnych warstw nawierzchni jezdni i chodnika – m2,
• dla obrzeŜy, krawęŜników, oporników, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier
i poręczy - m,
• dla znaków drogowych – szt.
• dla załadunku i transportu materiałów rozbiórkowych – m3.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
• rozkucie i zerwanie nawierzchni,
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•
•
•

ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia,
z ułoŜeniem na poboczu,
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;

b) dla rozbiórki krawęŜników, obrzeŜy i oporników:
• odkopanie krawęŜników, obrzeŜy i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
• załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
• wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki ścieku:
• odsłonięcie ścieku,
• ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,
• ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego uŜycia,
z ułoŜeniem na poboczu,
• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
• załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,
• uporządkowanie terenu rozbiórki;
d) dla rozbiórki chodników:
• ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów
chodnikowych,
• ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego uŜycia,
z ułoŜeniem na poboczu,
• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki;
e) dla rozbiórki ogrodzeń:
• demontaŜ elementów ogrodzenia,
• odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
• ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego uŜycia,
z ułoŜeniem w stosy na poboczu,
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
• uporządkowanie terenu rozbiórki;
f) dla rozbiórki barier i poręczy:
• demontaŜ elementów bariery lub poręczy,
• odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
• uporządkowanie terenu rozbiórki;
g) dla rozbiórki znaków drogowych:
• demontaŜ tablic znaków drogowych ze słupków,
• odkopanie i wydobycie słupków,
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
• uporządkowanie terenu rozbiórki;
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3. ROBOTY ZIEMNE

3.1. Wykonanie wykopów, umocnienie, odwodnienie
i zasyp
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru prac przy wykonaniu wykopów i zasypywaniu w związku z budową sieci
kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu w ciągu ulicy: W. Witosa, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej,
ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna; w miejscowościach DroŜejowice, Topola (etap II), Sielec
Kolonia, Sielec Biskupi oraz kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl. Marii CurieSkłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne wykonania wykopów
w gruntach kategorii I-IV przy sieci kanalizacyjnej i obejmują:
• Mechaniczne lub ręczne wykonywanie wykopów wraz z ich umocnieniem
i odwodnieniem
• Mechaniczne lub ręczne zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem,
• Mechaniczne lub ręczne rozplanowanie.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu
RóŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.2. Wykop płytki
Wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.
1.4.3. Wykop średni
Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od I do 3 m.
1.4.4. Wykop głęboki
Wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.5. Bagno
1.4.6. Grunt organiczny nasycony wodą o malej nośności, charakteryzujący się znacznym
długotrwałym osiadaniem pod obciąŜeniem.
1.4.7. Grunt nieskalisty
KaŜdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.8 jako grunt skalisty
1.4.8. Grunt skalisty
Grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość
na ściskanie Rc ponad 0.2 MPa; wymaga uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.9. Odklad
Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie
wykonywania wykopów
1.4.10.Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charaktery Ŝująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:

Is =

ρd
ρ ds
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gdzie:
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m3),
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

2. Materiały
Nie występują.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,
równiarki itp.)
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.)
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.)
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów ich odwodnieniem, umocnieniem
i zasypaniem wraz zagęszczeniem prowadzone będą ręcznie i mechanicznie przy uŜyciu
sprzętu mechanicznego do robót ziemnych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
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Transport gruntu odbywać się będzie dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
5.2. Odwodnienie pasa robót ziemnych i wykopu
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby
zabezpieczyć grunty przed nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania
wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki,
zapewniające prawidłowe odwodnienie. Wykonywanie wykopów powinno postępować
w kierunku podnoszenia się niwelety.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.3. Wykonywanie i umocnienie wykopów.
Wykonanie wykopów moŜe nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie ze
specyfikacją techniczną „Roboty Przygotowawcze”.
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby
umoŜliwić odpływ wód z wykopu. Wody opadowe naleŜy odprowadzić poza teren robót.
Wydobyty grunt z wykopu przeznaczony jest do wywiezienia, z pozostawieniem pasa
szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji. Wykopy naleŜy wykonać o ścianach pionowych
z obudową. Do obudowy wykopów uŜywać szalunków płytowych przestrzennych typu boks
rozpieranych hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych wyprasek. Przy duŜych głębokościach przy pracach włączeniowych na istniejących kanałach
stosować ściany szczelne zabijane wykonane z grodzi stalowych. MoŜna nie wykonywać
obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, gdy teren nie
jest obciąŜony wzdłuŜ krawędzi wykopu. Pochylenie skarp wykopów nie moŜe się róŜnić od
projektowanych pochyleń więcej niŜ 10%. Szerokość wykopu nie powinna się róŜnić od
projektowanych więcej niŜ 5 cm. Spadek dna wykopów powinien być zgodny z
zaprojektowanym z dokładnością do 0,05%. Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od
rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1 cm .
Grunt z wykopu po akceptacji Inspektora Nadzoru uŜyty zostanie do zasypania wykopów
prowadzonych w terenach zielonych. Wykopy prowadzone w jezdniach i chodnikach zasypać
naleŜy piaskiem lub Ŝwirem do warstwy podbudowy.
Na trasach układanych rurociągów stwierdzono moŜliwość występowania w okresach
mokrych (intensywne opady, roztopy) wód gruntowych. Przy wycenie naleŜy uwzględnić
odwodnienie wykopów. Projekt odwodnienia wykopów wykona Wykonawca. Odwodnienie
prowadzić za pomocą igłofiltrów i studni głębinowych oraz ewentualnie drenaŜu. Woda
z odwodnienia wykopów będzie odprowadzana do jakiegokolwiek cieku po uprzednim
uzyskaniu przez Wykonawcę wszystkich koniecznych pozwoleń i akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu w ciągu ulicy: W. Witosa,
40
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna; w miejscowościach DroŜejowice,
Topola (etap II), Sielec Kolonia, Sielec Biskupi
oraz kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
5.4. Zasypanie wykopów w strefie obsypki rury.
Strefa obsypki rury obejmuje odcinek wykopu od rzędnej góry podłoŜa do wysokości 30 cm
ponad lico góry rury. Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami kolejno
zagęszczonymi.. Materiałem obsypki moŜe być wyłącznie grunt mineralny bez grud
i kamieni, drobno i średnioziarnisty.. Zagęszczenie w strefie obsypki naleŜy prowadzić
warstwami 20-30cm za pomocą wyłącznie zagęszczarek typu lekkiego Są to maszyny
wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub płyty wibracyjne do l00kg. Stopień zagęszczenia
w strefie obsypki musi wynosić Is>0.95. Obsypkę naleŜy układać symetrycznie po obu
stronach rury zwracają szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia
rury. W trakcie zagęszczania naleŜy zachowywać naleŜytą staranność, aby nie nastąpiło
przemieszczenie lub podniesienie rury.
5.5. Wykonanie zasypki wykopu.
Zasypką jest odcinek wykopu od rzędnej góry obsypki do rzędnej terenu. Zaprojektowano
wymianę gruntu w pasie jezdni oraz chodników. Przyłącza na terenie pozostałych działek
moŜna zasypywać gruntem rodzimym zagęszczając go równieŜ warstwami. Stopień
zagęszczenia w tej strefie musi wynosić Is>0.90 w przypadku układania rurociągów
w terenach zielonych, a w przypadku układania rurociągów w ulicach zasypkę naleŜy
zagęścić do Is>0.95, a ostatnią jej warstwę o grubości około 0.5m do Is>l .0. Zagęszczarki
typu cięŜkiego lub walce wibracyjne moŜna uŜywać dopiero od warstwy powyŜej 1m od lica
rury. Obudowę wykopu naleŜy usuwać wyłącznie w trakcie jego zasypywania i zagęszczania
zwracając szczególną uwagę na nienaruszenie stopnia zagęszczenia w strefie podłoŜa
i obsypki rury.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na
bieŜąco, w miarę postępu robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów
i zgodności wykonywanych robót ziemnych z dokumentacją projektową i wymaganiami
niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi:
• wykonanie wykopów pod względem materiałów i elementów obudowy,
• odwodnienia wykopów
• zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych,
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
• sprawdzenie metod wykonania wykopów,
• sprawdzenie metod i stopnia zagęszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .
Po wykonaniu wykopów naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia
i wykończenia odpowiada on wymaganiom przedmiotowej specyfikacji oraz czy dokładność
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w specyfikacjach technicznych lub
odpowiednich normach.
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7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest:
• m3 wykonanego wykopu zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarem w terenie,
• m3 wykonanej obsypki rurociągów
• m3 wykonanej zasypki rurociągów i komór
Obmiary będą wykonywane w następujący sposób:
• dla wykopów liniowych
V=L*B*T
gdzie:
L - długość rurociągu
B - szerokość wykopu = zewnętrzna średnica rurociągu + 2 * 0,5 m
T - głębokość wykopu-dół podłoŜa rurociągu
•

przy wykonywaniu wykopów pod obiekty (komory)

V=L*B*T
gdzie:
L - długość komory + 2 * 1,0 m
B - szerokość komory + 2 * 1,0 m
T - głębokość wykopu (dno fundamentu)
•

dla wykonanej obsypki przewodów rurowych

V=L*B*H-Vr
gdzie:
L-długość rurociągu
B- szerokość wykopu
H- grubość obsypki
Vr-objętość rurociągu liczona po średnicy zewnętrznej
•

dla wykonanej zasypki przewodów rurowych

V=L*B*Hi
gdzie:
L-długość rurociągu
B- szerokość wykopu
Hi- grubość zasypki
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
Odbioru naleŜy dokonać zgodnie z PN-B-10736
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu w ciągu ulicy: W. Witosa,
42
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna; w miejscowościach DroŜejowice,
Topola (etap II), Sielec Kolonia, Sielec Biskupi
oraz kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:
• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
• mechaniczne i ręczne wykonywanie wykopów,
• umocnienie wykopów i ich usunięcie,
• odwodnienie wykopów,
• zasypanie wraz z zagęszczeniem powierzchni wykopu w strefie obsypki,
• zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopu w strefie zasypki
• wykonanie i rozbiórka ewentualnych dróg dojazdowych,
• mechaniczne i ręczne rozplantowanie urobku z wykopów,
• wywiezienie nadmiaru ziemi na odległość na 5,0 km
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.
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3.2. Przejścia przez przeszkody
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru prac przekraczania metodą bezwykopkową przeszkód terenowych w związku
z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu w ciągu ulicy: W. Witosa, Pl. Marii
Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna; w miejscowościach DroŜejowice,
Topola (etap II), Sielec Kolonia, Sielec Biskupi oraz kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu –
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji stanowią wytyczne wykonania przejść metodą
przewiertu przeszkód terenowych w związku z budową sieci kanalizacyjnych i obejmują:
• wykonanie przewiertu lub przecisku.
• ułoŜenie rury przewodowej,
• załadunek i odtransportowanie urobku powstającego podczas wykonania przewiertu,
• montaŜ rur osłonowych w miejscach skrzyŜowań z innym uzbrojeniem terenu
(gazociągi, kable energetyczne i telekomunikacyjne, itp.) oraz przekraczania
rowów melioracyjnych i cieków wodnych, a takŜe w przejściach kanałów pod
drogami.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
Materiałami do wykonania przewiertów i przekraczania innego uzbrojenia terenu
(gazociągi, kable energetyczne i telekomunikacyjne, itp.)oraz rowów i cieków
wodnych są:
• Rura osłonowa z PEHD PE10 PN 10,
• Rura osłonowa z PEHD dwudzielna,
• Rura stalowa fabrycznie zabezpieczona powłokami antykorozyjnymi,
• Płozy.
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3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
Roboty związane z przejścia przez przeszkody terenowe będą wykonywane
ręcznie lub mechanicznie.
Wykonawca moŜe uŜyć tylko sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do
uzyskania akceptacji sprzętu Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne,
a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy, na własny
koszt

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
Urobek moŜe być przewoŜony dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robot
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
• Przygotowanie wykopu startowego.
• Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym - odcinki wykonywanych robót
naleŜy oznakować zgodnie z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie
drogowym" stanowiącą zał. nr 1 do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r.
• Wykonanie przewiertu pod przeszkodą terenową i ułoŜenie rury ochronnej stalowej
lub z PEHD. W miejscach skrzyŜowania z innym uzbrojeniem podziemnym
(gazociągami, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi) oraz miejsca
przekraczania rowów i cieków wodnych naleŜy wykonać w rurach osłonowych. Rury
osłonowe umieszczać, zgodnie z częścią rysunkową, zarówno na kanalizacji jak
i sieciach obcych.
• UłoŜenie rury przewodowej w rurze ochronnej na płozach w rozstawie co 1,0 do 2,0
m.
• Załadunek i odtransportowanie urobku powstającego podczas wykonania przewiertu.
Uwaga: Średnicę rury ochronnej naleŜy dobrać zgodnie z zaleceniami producenta rury
przewodowej.
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6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
Kontroli podlega sposób wykonania przewiertu, prawidłowość transportu i składowania
materiałów.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
• dla poszczególnych średnic rury przewodowej - m,
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
Płatność za jednostkę poszczególnych przewiertów obmierzanych w jednostkach
wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji technicznej zgodnie z dokumentacją
projektową obmiarem robot i oceną jakości wykonania robót.
Cena wykonania robót obejmuje:
• wyznaczenie miejsc wykonania przewiertów,
• oznakowanie robót,
• wykonanie przewiertów,
• ułoŜenie rury przewodowej,
• wykonanie rur osłonowych
• załadunek i odtransportowanie urobku.
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4. ROBOTY MONTAśOWE
4.1. Rurociągi główne kanalizacji sanitarnej i
deszczowej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz
przykanaliki
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót rurociągów grawitacyjnych w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w
Skalbmierzu w ciągu ulicy: W. Witosa, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go
Sierpnia, Szkolna; w miejscowościach DroŜejowice, Topola (etap II), Sielec Kolonia, Sielec
Biskupi oraz kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa,
5-go Sierpnia, Szkolna.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu
rurociągów grawitacyjnych i obejmują dostawę i montaŜ następujących elementów:
• wykonanie rurociągów z rur PVC-U o średnicy 160 mm,
• wykonanie rurociągów z rur PVC-U o średnicy 200 mm,
• wykonanie rurociągów z rur PVC-U o średnicy 250 mm
• wykonanie rurociągów ciśnieniowych z rur PE o średnicy 63 mm
• wykonanie rurociągów ciśnieniowych z rur PE o średnicy 75 mm
• wykonanie rurociągów ciśnieniowych z rur PE o średnicy 90 mm
• wykonanie rurociągów ciśnieniowych z rur PE o średnicy 110 mm
• montaŜ pompowni sieciowych
• wykonanie studzienek z PP-b o średnicy 200 mm,
• wykonanie studzienek z PP-b o średnicy 400 mm,
• wykonanie studzienek betonowych o średnicy 1000 mm,
• montaŜ przejść szczelnych,
• montaŜ rur i kształtek,
• montaŜ rur osłonowych.
Uwaga:
Roboty ziemne związane z wykonaniem kanalizacji ujęto w specyfikacji technicznej „Roboty
Ziemne".
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Sieć kanalizacyjna
Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inŜynierskich, znajdujących się
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do
oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników.
1.4.2. Sieć kanalizacyjna ogólnospławna
Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych,
przemysłowych i opadowych.
1.4.3. Sieć kanalizacyjna ściekowa
Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych
i przemysłowych.
1.4.4. Sieć kanalizacyjna deszczowa
Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.
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1.4.5. Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile cięŜkości.
1.4.6. Przepompownia ścieków
Przepompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar
objęty tą kanalizacją moŜe być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku
przepompowni ścieków. Przepompownie ścieków mogą być jednokomorowe lub
z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi ścianami szczelnymi od
pomieszczenia pomp.
1.4.7. Przykanalik
Przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
ściekowego.
1.4.8. Komora kanalizacyjna
Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów.
1.4.9. Kineta
Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
1.4.10. PodłoŜe naturalne
PodłoŜe naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
1.4.11. PodłoŜe naturalne z podsypką
PodłoŜe naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego,
albo podłoŜe naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał,
z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.
1.4.12. PodłoŜe wzmocnione
PodłoŜe na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoŜa moŜe polegać na wymianie gruntu na
piasek lub Ŝwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
1.4.13. Podsypka
Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.
1.4.14. Obsypka
Materiał gruntowy między podłoŜem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód
kanalizacyjny.
1.4.15. Zasypka wstępna
Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuŜ nad wierzchem rury.
1.4.16. Zasypka główna
Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej
i terenem.
1.4.17. Blok oporowy
Element zabezpieczający przewód przed przemieszczeniem w poziomie i w pionie na skutek
ciśnienia ścieków
1.4.18. Powierzchnia zwilŜona
Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem
szczelności
1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami (PN-EN 752-1) i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogólne" oraz instrukcjami montaŜowymi producenta układania w gruncie
rurociągów z PVC-U.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany, jakim
jest sieć kanalizacyjna:
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1) Wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo budowlane, to jest
w szczególności:
• bezpieczeństwa konstrukcji,
• bezpieczeństwa poŜarowego,
• bezpieczeństwa uŜytkowania,
• ochronę środowiska oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,
• ochronę przed hałasem i drganiami,
• oszczędność energii.
2) Warunków uŜytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, określonych w ustawie Prawo
budowlane, to jest:
• utrzymanie właściwego stanu technicznego,
• zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej według zasad
niniejszej specyfikacji technicznej są:
• Rurociągi - rury i kształtki PVC-U kielichowe z uszczelkami łączone na wcisk
o sztywności minimum 8 kN/m2,
• Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego z kinetą z polipropylenu, rura
trzonowa (wznosząca) z PP-b o średnicy φ200 i φ400, zakończona rurą teleskopową
i włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego (40t),
• Studnie rewizyjne φ1000
• Włazy Ŝeliwne nastudzienne,
• Materiały sypkie do wykonania podłoŜa,
• Przejścia szczelne,
• rury osłonowe na istniejącym uzbrojeniu podziemnym (gazociągi, kable
energetyczne, kable telekomunikacyjne, wodociągi),
• rury osłonowe na rurociągach grawitacyjnych przy przejściu pod drogą przewiertem
2.2. Rury kanalizacyjne z PVC-U
Przy wykonaniu kanalizacji zewnętrznej z PVC-U naleŜy stosować cały system z rur i
kształtek o połączeniach kielichowych z uszczelką z EPDM zgodną z EN 681-1 osadzoną na
stałe w kielichach, Zastosowane rury i kształtki muszą mieć sztywności obwodowej
nominalną SN 8 kN/m2. System musi obejmować kształtki przejściowe do połączeń z rurami
systemów z kamionki i betonowymi.
2.3. Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 200 i 400 mm
Studzienka taka składa się z kinety o średnicy rury inspekcyjnej (karbowanej) 400 lub 200
mm z dopływami o średnicy dostosowanej do średnicy montowanych rur wykonanej
z polipropylenu (PP), z rury trzonowej karbowanej o średnicy 400 lub 200 mm wykonanej
z polichlorku winylu PVC lub PP-b, z rury teleskopowej do rury karbowanej wykonanie z
polichlorku winylu PVC, włazu Ŝeliwnego z wentylacją typu cięŜkiego D400 (40T) do rury
teleskopowej
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2.4. Studnie kanalizacyjne betonowe
Studnie betonowe naleŜy wykonać w systemie z elementów prefabrykowanych betonowych,
Ŝelbetowych zgodnie z normą DIN 4034.
2.5. Włazy Ŝeliwne nastudzienne
NaleŜy stosować włazy Ŝeliwne klasy D400 z uszczelką zgodne z PN-EN 124. Włazy muszą
być zabezpieczone przed obrotem. Wszystkie włazy muszą posiadać wentylację z wyjątkiem
włazów na studniach rozpręŜnych, które muszą być wykonane w wersji szczelnej.
2.6. Wymiary rur i kształtek
2.6.1.Wymiary nominalne DN, określone są jako DN/ID lub DN/OD, co w przybliŜeniu
równe jest wymiarowi produkcyjnemu rury w odnoszącemu się do średnicy wewnętrznej
(DN/ID) lub zewnętrznej (DN/OD).
2.6.2. Rury i kształtki z włókna cementowego, z Ŝeliwa sferoidalnego, Ŝeliwne i betonowe
klasyfikuje się wg DN/ID.
2.6.3. Rury i kształtki z PVC-U, PP, z Ŝywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym
i polimerobetonowe, klasyfikuje się wg DN/OD.
2.6.4. Zalecane wymiary rur i kształtek kanalizacyjnych do kanalizacji grawitacyjnej podano
w tablicach 1 i 2, natomiast dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych podano
w tablicy 3. Wielkość odchyłki jest zaleŜna od rodzaju stosowanego materiału i średnicy.
Tablica 1 Zalecane wymiary nominalne DN/ID
150, 200, 225, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600,1800, 2000, 2200,
2500, 2800, 3000, 3500, 4000
Tablica 2. Zalecane i wymiary nominalne DN/OD
160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

Tablica 3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych
Wymiar nominalny DN/ID lub DN/OD
DN ≤ 250
250 < DN ≤ 600
DN > 600

Dopuszczalne odchyłki w mm
±5
± 0,02 DN
± 15

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące
Ogólne".
Wykonawca moŜe uŜyć tylko
uzyskania akceptacji sprzętu
a w przypadkach jakichkolwiek
koszt.

sprzętu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do
Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne,
wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy, na własny

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
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Rury naleŜy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie naleŜy przestrzegać przepisów
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur z tworzyw
sztucznych w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub
dźwigu z belką uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce.
Studnie - transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni naleŜy wykonywać za
pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Kształtki - przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru dla danego asortymentu materiału
Pojazdy słuŜące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym:
Transport powinien zapewniać:
• stabilność pozycji załadowanych materiałów,
• zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
• kontrolę załadunku i wyładunku.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
5.2. Usytuowanie kanałów
5.2.1. Przewody sieci kanalizacyjnej powinny być usytuowane zgodnie z wymaganiami
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie określenia warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie:
a) na terenie zabudowanym:
• w ulicach istniejących i projektowanych, w liniach rozgraniczających ulic, poza
jezdniami,
• w ulicach zbiorczych, lokalnych i dojazdowych dopuszcza się usytuowanie pod
jezdniami kanału deszczowego lub ogólnospławnego jeŜeli słuŜy on do odwodnienia
tych ulic.
b) poza terenem zabudowanym: wzdłuŜ dróg poza pasem jezdni, np.: w poboczu lub w terenie
z zapewnieniem dojazdu do kanału
5.2.2. Trasy przewodów sieci kanalizacyjnej powinny przebiegać prosto z najmniejszą ilością
zmian kierunku. Studzienki kanalizacyjne usytuowane w jezdniach, powinny znajdować
się w miejscach najmniej naraŜonych na działanie kół pojazdów.
5.2.3. Odległości sieci kanalizacyjnych od obiektów budowlanych i zieleni układanych
w ziemi określa tablica 4.
5.2.4. Przewody sieci kanalizacyjnej powinny być układane w ziemi lub w przypadkach
szczególnych nad poziomem terenu.
5.2.5. Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej w gruncie powinno uwzględniać:
• strefę przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju, zgodnie PN-81/B-03020
z tym, Ŝe przykrycie mierzone od powierzchni przewodu powinno być nie mniejsze
niŜ głębokość przemarzania gruntu. Tereny znajdujące się na pograniczu stref, których
połoŜenie w jednej lub drugiej strefie nie jest ustalone na mapie naleŜy zaliczyć do
strefy o większej głębokości przemarzania gruntu,
• zabezpieczenie przed moŜliwością uszkodzenia od obciąŜeń zewnętrznych.
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5.2.6. Przewody sieci kanalizacyjnej na mostach, jeśli nie słuŜą do odwodnienia jezdni
i chodników, powinny być umieszczone w stalowych rurach ochronnych, zgodnie
z wymogami rozporządzenia.
Tablica 4. Podstawowe odległości skrajni przewodów kanalizacyjnych od obiektów
budowlanych i zieleni
Odległość skrajni przewodu sieci
Obiekt budowlany lub zieleń
kanalizacyjnej [m]
Ciśnieniowej,
Lp.
Miejsce odniesienia
podciśnieniowej
grawitacyjnej
Rodzaj
dla określenia
i przewodów
odległości
tłocznych
1

2
Budynki, linia zabudowy

1
Ogrodzenia, linie rozgraniczające

2
3

Stacje paliw

4

Stacje redukcyjne gazu
Mosty, wiadukty

5
6

7

8
9
10
11

12

13
14
15

Tory tramwajowe
Tory kolejowe ułoŜone:
a) na poziomie terenu:
- magistralne
- lokalne i bocznice
b) na poziomie terenu:
- magistralne
- lokalne i bocznice
c) na poziomie terenu:
- magistralne
- lokalne i bocznice
Obszary kolejowe
Linie energetyczne kablowe
Linie energetyczne słupowe
Linie teletechniczne:
- linie kablowe
- kanalizacja kablowa
- linie słupowe
Przewody wodociągowe:
- DN ≤ 300
- 300 < DN ≤ 500
- DN > 500
Sieci ciepłownicze:
- Kanałowe
- preizolowane
Drogi
Jezdnie ulic

3
Linia rzutu ławy
fundamentowej, linia
zabudowy na podkładzie
geodezyjnym
Linia ogrodzenia, linia
określona na podkładzie
geodezyjnym
Linia krawędzi
zbiorników
Granica terenu
Linia krawędzi
konstrukcji
podporowych
Skrajna szyna toru
Skrajna szyna toru

4

5

4,0

1,5

1,5

1,0

3,0
3,5

1,5
1,5

4,0
2,0

2,0
1,8

5,0
3,0
Górna krawędź wykopu
5,0
3,0
Podstawa nasypu

Granica obszaru
Oś kabla
Krawędź fundamentu
słupa, podpory
Oś kabla
Krawędź konstrukcji
Oś słupa
Skrajnia rury

Krawędź podstawy
kanału
Skrajnia rury
Krawędź drogi, rowu
odwadniającego
KrawęŜnik jezdni

5,0
3,0
Wg rozporządzenia
0,8
0,6
1,0

0,7

0,8
0,8
1,0

0,6
0,6
0,7

1,2
1,4
1,7

0,6
0,8
0,9

1,4
1,2

0,7
0,6
0,6

0,8
1,2

0,8
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16

Drzewa:
- istniejące
- pomniki przyrody

Punkt środkowy drzewa
2,0
15,0

5.2. Przygotowanie podłoŜa
Rury PCV układać na podsypce piaskowej o grubości 0,15 m zagęszczonej do Is>0,95
z wyprofilowaniem umoŜliwiającym uzyskanie kąta podparcia 2α=90°.
Studnie kanalizacyjne podłoŜe wykonywać z mieszanki piaskowo-Ŝwirowej o granulacji 2-10
mm i grubości 0,3 m zagęszczanej warstwami do Is>0,95 lub z betonu B15.
5.3. MontaŜ rur i studzienek
5.3.1. Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek
kanalizacyjnych, powinny być sprawdzane przed montaŜem, czy spełniają wymagania
projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone.
Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek
kanalizacyjnych, powinny być składowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami
producentów.
5.3.2. Przewody kanalizacyjne powinny być układane na całej długości w ziemi.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się układanie przewodów kanalizacyjnych nad
poziomem terenu.
5.3.3. Przewody kanalizacyjne powinny być układane na odpowiednim dla rodzaju rur
podłoŜu, naturalnym lub wzmocnionym.
5.3.4. Nominalne średnice przewodów kanalizacyjnych nie powinny być mniejsze, niŜ:
dla kanałów ściekowych - DN 200
dla kanałów deszczowych i ogólnospławnych - DN 300.
5.3.5. Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich
prędkości przepływu nie powinny być mniejsze niŜ:
• dla przewodów kanalizacji ściekowej o DN 200 - minimalny spadek 0,5
• dla przewodów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej o DN 300 - minimalny
spadek 0,3 %
5.3.6. W zaleŜności od materiału rur ułoŜonych w ziemi powinny być stosowane złącza:
• dla rur kamionkowych, włókno-cementowych, z polichlorku winylu), Ŝeliwnych,
Ŝelbetowych, betonowych - złącza kielichowe,
• dla rur z polipropylenu i polietylenu - złącza zgrzewane,
• dla rur polimerobetonowych - złączki z gumowymi uszczelkami,
• dla rur stalowych - złącza spawane.
5.3.7. Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niŜ kierunek
przepływu ścieków.
5.3.8. Przewody kanalizacyjne z rur betonowych, Ŝelbetowych i stalowych, powinny być
zabezpieczone przed korozyjnym działaniem ścieków i wód gruntowych.
5.3.9. Na przewodach kanalizacyjnych nieprzełazowych naleŜy stosować studzienki
kanalizacyjne przy kaŜdej zmianie kierunku, spadku i przekroju a takŜe w odległościach
nieprzekraczających 60 m. Dla przewodów kanalizacyjnych o DN 800 i większych, naleŜy
stosować komory kanalizacyjne.
5.3.10. Na przewodach kanalizacyjnych przełazowych naleŜy stosować komory kanalizacyjne
przy kaŜdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, a takŜe:
• dla DN 1000 ÷ 1400 - w odległościach 60 ÷ 80 m,
• dla DN 1400 i wyŜszych - w odległościach 80 ÷ 120 m.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu w ciągu ulicy: W. Witosa,
55
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna; w miejscowościach DroŜejowice,
Topola (etap II), Sielec Kolonia, Sielec Biskupi
oraz kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
5.3.11. Studzienki kanalizacyjne dzielą się na: włazowe i niewłazowe. Minimalna średnica
wewnętrzna studzienek niewłazowych, przeznaczonych do obsługi kanału z poziomu terenu
przy pomocy odpowiedniego sprzętu, powinna wynosić 315 mm, minimalna średnica
studzienek włazowych, powinna wynosić 1000 mm. Średnice studzienek kanalizacyjnych
naleŜy przyjmować wg PN-B-10729 i PN-EN 476.
W Polsce obowiązuje zasada, Ŝe komora robocza studzienki włazowej powinna mieć średnicę
nominalną wewnętrzną od DN/TD 1000 a komin włazowy średnią nominalną wewnętrzną
DN/ID 800. Norma PN-EN 476 dopuszcza studzienki włazowe o średnicy nominalnej
wewnętrznej 800 ≤ DN/ID < 1000 i głębokość max 3000 mm słuŜące do okazjonalnego
wejścia człowieka wyposaŜonego w uprząŜ dla kontroli sprzętu czyszczącego, kontrolnego
i badawczego.
5.3.12. Studzienki kanalizacyjne mogą być wykonane z kręgów betonowych, Ŝelbetowych
lub z materiałów, z których wykonany jest przewód kanalizacyjny – zgodnie z projektem.
5.3.13. Wysokość komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna być mniejsza niŜ
2 m. Dopuszcza się wysokość do 1,8 m, gdy wymaga tego głębokość kanału oraz warunki
ukształtowania terenu. Komora robocza powinna mieć spocznik nachylony w kierunku
kinety.
5.3.14. Stopnie złazowe lub inne rozwiązania zejść, powinny być zamocowane w ścianach
komory roboczej oraz komina włazowego DN 800 ÷ 1000, zgodnie z PN-B-10729.
5.3.15. Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustów ściekowych, powinny mieć
odpowiednią klasę, uzaleŜnioną od usytuowania w przekroju drogi i obciąŜenia ruchem
drogowym, zgodnie z PN-EN 124 i projektem technicznym.
5.3.16. Włazy kanałowe (kominy włazowe), powinny być zlokalizowane od strony napływu
ścieków, zawsze po tej samej stronie osi kanału.
5.3.17. Kanałowe obiekty, takie jak: komory kaskadowe, studzienki przepadowe, separatory,
syfony i wyloty ścieków, powinny być wykonane zgodnie z indywidualnymi rozwiązaniami
projektowymi lub dobrane z katalogów producentów.
5.3.18. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przeszkody terenowe, powinny
przebiegać najkrótszą drogą moŜliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody.
5.3.19. Przejścia przewodów kanalizacyjnych pod ciekami wodnymi, powinny być wykonane
w rurze ochronnej.
5.3.20. Przewody przebiegające poprzecznie pod drogą, nie powinny zmniejszać stateczności
i nośności podłoŜa oraz nawierzchni drogi a takŜe naruszać skrajni drogi,
5.3.21. SkrzyŜowanie przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi
uzbrojenia terenu, nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów.
5.3.22. Przykanaliki od pierwszej studzienki od strony budynku, powinny spełniać
następujące wymagania:
• trasa przykanalika, powinna biec prostopadle do kanału,
• połączenie z kanałem, powinno odbywać się poprzez: trójnik lub studzienkę
kanalizacyjną,
• minimalna średnica przykanalika DN 150,
• minimalne spadki przykanalików w zaleŜności od średnicy:
- DN 150 -1,5%
- DN 200 -1,0%
- DN 250 - 0,8 %
- DN 300 - 0,6 %
• maksymalne spadki przykanalików w zaleŜności od materiału:
- kamionka i beton - 15 %
- tworzywa sztuczne - 25 %
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•

Ŝeliwo - 40 %

studzienki na przykanalikach naleŜy lokalizować:
- pierwszą przy granicy nieruchomości,
- przy zmianie kierunku, średnicy, spadku,
- na odcinkach prostych co 35 m dla DN 150 i co 50 m dla DN ≥ 200.

Rury układa się pod spad o odcinkach minimum 20 m, przy czym odcinki robocze muszą
odpowiadać odcinkom roboczym wykopu. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na naleŜyte
podbicie boków rur celem uzyskania wymaganego kąta podparcia. MontaŜ naleŜy
wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej
niŜszej do wyŜszej. Bose końce rur naleŜy wciskać w kielich po uprzednim posmarowaniu
środkiem ułatwiającym poślizg. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza,
kaŜda ostatnia rura, do kielicha, której wciskany będzie bosy koniec rury, powinna być
uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Obsypkę i zasypkę rur prowadzić
zgodnie z specyfikacją techniczną „Roboty Ziemne”.
MontaŜ rur i elementów studzienek wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego
ewentualnie ręcznie.
5.4. MontaŜ przejść szczelnych.
Przejścia szczelne dla poszczególnych rodzajów rur osadzać na etapie wykonywania
szalowania i zbrojenia. Elementy te powinny być tak zamontowane, aby nie doszło do ich
przesunięcia podczas betonowania.
5.5. MontaŜ pompowni.
5.5.1. Wymagania ogólne
Pompownie ścieków naleŜy wykonać jako bezskratkowe, jednokomorowe, wyposaŜone w
pompy zatapialne.
W pierwszej studzience kanalizacyjnej, licząc od strony pompowni, zamontować naleŜy
zasuwę odcinająca dopływ ścieków do pompowni zamykaną z terenu
5.5.2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu pompowni
NaleŜy wykonać odprowadzenie wód deszczowych z terenu działki i zabezpieczenie jej przed
napływem wód z przyległych terenów.
W przypadku usytuowania pompowni w obrębie strefy zalewowej, obiekt naleŜy
zabezpieczyć przed zatopieniem.
W zagospodarowaniu terenu pompowni naleŜy zapewnić dojazd o nawierzchni utwardzonej
lub co najmniej gruntowej stabilizowanej dla samochodu serwisowego o wymiarach
gabarytowych ok. 8m x 2.5 m.
Do terenu pompowni oraz do pompowni i urządzeń z nią związanych naleŜy zapewnić dojazd
od drogi publicznej o szerokości nie mniejszej niŜ 3.5 m.
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5.5.3. Zbiornik pompowni
Zbiornik pompowni powinien być wykonany z materiałów nie ulegających korozji
w środowisku wód gruntowych i ścieków (np. laminat poliestrowo-szklany, polimerobeton).
Dno zbiornika powinno być wyprofilowane w sposób zmniejszający ryzyko odkładania się
w zbiorniku zanieczyszczeń zawartych w ściekach.
Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny być wykonane
z materiałów nie ulegających korozji w środowisku ścieków.
5.5.4. Agregaty pompowe
Agregaty pompowe zamontowane w pompowni powinny być konstrukcyjnie przystosowane
do pompowania surowych i nie podczyszczonych ścieków.
Minimalna średnica wolnego przelotu pompy nie moŜe być mniejsza niŜ 80 mm.
Wirnik pompy powinien być wirnikiem do cieczy zawierających domieszki stałe
lub długowłókniste, a takŜe większe fragmenty substancji stałych oraz pęcherzyki powietrza.
Główne elementy pompy powinny być wykonane z Ŝeliwa (korpus silnika ) i Ŝeliwa
utwardzonego (korpus pompy i wirnik), pozostałe elementy pompy (mające kontakt
z otoczeniem) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.
5.5.5. Armatura
Armaturę pomp zatapialnych zaleca się umieszczać wewnątrz zbiornika czerpalnego,
a w przypadku pompowni dwukomorowych armaturę naleŜy umieszczać w suchej komorze.
Na przewodzie ssawnym naleŜy instalować zasuwę odcinającą noŜową z luźnymi
kołnierzami.
Na przewodzie tłocznym kaŜdej pompy naleŜy instalować: zawór zwrotny oraz zasuwę
odcinającą noŜową z luźnymi kołnierzami.
NaleŜy przewidzieć moŜliwość montaŜu
w przypadku konieczności jej wymiany.

i

demontaŜu

zainstalowanej

armatury

5.5.6. Wewnętrzne rurociągi ssawne i tłoczne
Dla kaŜdej pompy instalowanej w komorze suchej naleŜy stosować indywidualne przewody
ssawne, wykonane ze stali nierdzewnej, łączące ją ze zbiornikiem czerpalnym, o wzniesieniu
w kierunku pompy co najmniej 0.5%.
Rurociągi tłoczne w pompowni naleŜy wykonać wyłącznie z rur i kształtek wykonanych ze
stali nierdzewnej o średnicach wewnętrznych równych lub większych od swobodnego
przelotu zastosowanych pomp.
W miejscach przejść rurociągów przez ścianę zbiornika pompowni naleŜy wykonać przejścia
szczelne.
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Odległości rurociągów od dna i ścian oraz odległości między rurociągami powinny
umoŜliwiać łatwy montaŜ i demontaŜ rurociągu o złączach kołnierzowych.
5.5.7. Zewnętrzne rurociągi tłoczne
Rurociągi tłoczne na zewnątrz pompowni naleŜy wykonać z rur i kształtek PEHD.
NaleŜy zapewnić moŜliwość odwodnienia rurociągów tłocznych w pompowni.
Na przejściu z rurociągu tłocznego w kanał o swobodnym zwierciadle cieczy naleŜy stosować
komorę rozpręŜną zmniejszającą energię strumienia przepompowywanych ścieków.
5.5.8. Układ zasilania elektroenergetycznego
Pompowniom ścieków powinien być zapewniony dopływ energii elektrycznej z dwóch
niezaleŜnych ciągów zasilania z układem SZR.
W przypadku braku moŜliwości wykonania drugostronnego zasilania pompownie ścieków
naleŜy wyposaŜać w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego,
W układach łączeniowych napędów zespołów pompowych o mocy powyŜej 4kW naleŜy
stosować urządzenia „miękkiego startu i stopu”.
W układach zasilających napędy zespołów pompowych naleŜy uwzględnić zabezpieczenia
od: asymetrii napięć, zwarć, przeciąŜeń, niedomiaru obciąŜenia, przekroczenia temperatury
uzwojeń silnika.
5.5.9. Układ sterowania
1. System monitoringu powinien zapewniać następujące moŜliwości:
- system zdarzeniowo-czasowy- kaŜda zmiana stanu monitorowanego obiektu powoduje
wysłanie pełnego statusu we/wy modułu komunikacyjnego oraz dodatkowo stacja
monitorująca zdalnie w określonych odstępach czasowych moŜe wymusić przesłanie
w/w statusu z danego modułu
- Okno główne zapewniać będzie podgląd graficzny wszystkich monitorowanych
przepompowni (z moŜliwością wklejenia jako tło mapy terenu) pod względem: poziomu
w zbiorniku, pracy pomp, awarii obiektu, alarmów bieŜących
- funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej pozwalająca na
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi
- funkcja alarmów historycznych – umoŜliwiająca przeglądanie archiwalnych zdarzeń
alarmowych na wszystkich lub wybranych obiektach za dowolny okres czasu wraz
z funkcją filtrowania wg danego stanu alarmowego
- funkcja alarmów bieŜących – wizualizuje wszystkie bieŜące stany alarmowe
z monitorowanych obiektów. W jednoznaczny sposób identyfikuje, czy dany alarm jest
aktywny na obiekcie, czy teŜ ustąpił. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu
alarmowego na dowolnej pompowni aktywować się będzie sygnał dźwiękowy który
moŜna będzie wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów.
- podgląd sterownika – pełen podgląd wszystkich we/wy i wykorzystywanych rejestrów
wszystkich zainstalowanych modułów komunikacyjnych
- baza danych – zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz
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z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania pliku obsługiwanego przez
MS Excel
- kontrola połączenia stacji monitorującej z monitorowanymi pompowniami –
informowanie operatora o braku komunikacji z obiektem wraz z podaniem czasu utraty
połączenia
- Funkcja zdalnego zablokowania/odblokowania równoległej pracy dwóch pomp
- kontrola dostępu do monitorowanych obiektów
- alarm włamania (szafa sterownicza, komora pompowni)
- funkcja zdalnego wyłączania sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej
z poziomu stacji monitorującej
- dodatkowo monitorowane powinny być sygnały:
a) praca ręczna/automatyczna
b) obecność/brak zasilania
c) sygnał alarmowy świetlny
d) sygnał alarmowy dźwiękowy
e) Poziom w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej
f) praca/stop pompy nr 1
g) praca/stop pompy nr 2
h) Awaria pompy nr 1
i) Awaria pompy nr 2
j) sygnalizator pływakowy poziomu suchobiegu
k) sygnalizator pływakowy poziomu alarmowego
- funkcja odświeŜania obiektu – umoŜliwiająca na Ŝyczenie operatora przesłanie do stacji
monitorującej aktualnego statusu we/wy modułu komunikacyjnego danej pompowni
- funkcja odświeŜania zegarów – umoŜliwiająca na Ŝyczenie operatora przesłanie do stacji
monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy
- funkcja kasowania zegarów – operator ma moŜliwość wyzerowania zegarów czasu pracy
pomp wraz z licznikami ilości załączeń
- zdalne załączanie/wyłączanie pomp
Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – umoŜliwiająca na zdalne ustalenie parametru
sterownika informującego o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiązać się będzie
z nie/uwzględnieniem danej pompy w cyklu pracy pompowni
- funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pompowni – moŜliwość zdalnej zmiany
(ze stanowiska monitorującego) poziomu załączania, wyłączania pompy oraz poziomu
alarmowego.
- funkcja odświeŜania poziomów – umoŜliwiająca na Ŝyczenie operatora przesłanie do
stacji monitorującej aktualnych danych odnośnie poziomów załączania, wyłączania
pomp i poziomu alarmowego
- funkcja blokady wysyłania kilku rozkazów – operator w danej chwili moŜe wykonać
tylko jeden rozkaz
- funkcja pracy awaryjnej pompowni – w momencie awarii sondy hydrostatycznej pracę
przejmują dwa pływaki
- wykres szybkiego podglądu – pozwalający na podgląd pracy, spoczynku, awarii dwóch
pomp, poziom w zbiorniku w okresie ostatnich 2 godzin
- trendy historyczne – moŜliwość sporządzania wykresów stanu pomp, poziomu
w zbiorniku na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym
z moŜliwością wykonania wydruku wykresu
- raporty – moŜliwość sporządzenia raportów odnośnie czasu pracy, ilości załączeń, ilości
awarii czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym z moŜliwością wykonania
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wydruku wykresu
- SMS – moŜliwość wysłania wiadomości SMS pod wskazany nr telefonu
w momencie zaistnienia stanów alarmowych na którymkolwiek obiekcie.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne". Odcinki kanałów wraz z studniami i całe kanały przed odbiorem powinny być
poddane badaniom zgodnie z PN-92/B-10729 i EN-1610.
6.2. Badania w czasie robót
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy
z projektem i specyfikacjami technicznymi. NaleŜy sprawdzić:
a) Wytyczenie osi przewodu,
b) Szerokość wykopu,
c) Głębokość wykopu,
d) Odwadnianie wykopu,
e) szalowanie wykopu,
f) zabezpieczenie od obciąŜeń mchu kołowego,
g) odległość od budowli sąsiadującej,
h) zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,
i) rodzaj podłoŜa,
j) rodzaj rur i kształtek,
k) składowanie rur i kształtek,
l) ułoŜenie przewodu,
m) zagęszczenie obsypki przewodu,
n) studzienki kanalizacyjne
o) przewody ułoŜone nad terenem,
6.2.1. Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę
w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
6.2.2. Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z projektem i specyfikacjami
technicznymi, maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej
w projekcie.
6.2.3. Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno
wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi
w projekcie i dowiązane do reperów określonych przez geodetę.
6.2.4. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych.
Sposób obniŜenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie
z dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać
odpowiednio wyprofilowany teren.
6.2.5. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli projekt nie
przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu.
6.2.6. W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
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6.2.7. Odległość budynków od przewodów sieci kanalizacyjnej określa tablica 4,
zmniejszenie tych odległości wymaga kaŜdorazowo opracowania odpowiedniego
zabezpieczenia, które powinna zawierać dokumentacja techniczna.
6.2.8. Zabezpieczenie skrzyŜowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno
być wykonane zgodnie z dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.
6.2.9. Wybrany rodzaj podłoŜa określa dokumentacja techniczna.
6.2.10. Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory opróŜniające, przygotowane
do montaŜu powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w dokumentacji
technicznej, a takŜe zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.
6.2.11. Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory opróŜniające, powinny być
zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłoŜu. Rury i kształtki z tworzyw
sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych.
6.2.12. Przewód powinien być ułoŜony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłoŜu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Prawidłowość wykonania połączeń spawanych
rur stalowych powinna być sprawdzona zgodnie z dokumentacją. Na podłoŜu naturalnym
przewód powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na ¼ swojego obwodu. Na
podłoŜu naturalnym z podsypką oraz podłoŜu wzmocnionym, przewód powinien być ułoŜony
zgodnie z dokumentacją
6.2.13. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona
ręcznie lub mechanicznie, w zaleŜności od wymagań ustalonych w dokumentacji.
6.2.14. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być
mniejsza niŜ 15 cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie.
Zagęszczenie zasypki głównej przewodu moŜe odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień
zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa.
6.2.15. Przewody o konstrukcji samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody
umieszczone nad lub pod konstrukcją nośną, powinny mieć wykonane dojścia umoŜliwiające
ich sprawdzanie.
6.3. Badanie materiałów uŜytych do budowy rurociągów.
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i odpowiednich norm materiałowych podanych
w pkt..10 niniejszej specyfikacji technicznej.
6.4. Badania przy odbiorze
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zaleŜne są od rodzaju odbioru
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego
częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót.
Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej, uwzględnione elementy składowe robót
obmierzane wg poniŜszych jednostek:
• m3 - podłoŜe,
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• kpl. - studnie prefabrykowane betonowe i z tworzywa sztucznego,
• szt. - właz Ŝeliwny,
• m - rurociąg,
• m - próba szczelności,
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z montaŜem rurociągów i uzbrojenia
rurociągu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Czynność odbioru winna być wykonana i udokumentowana odpowiednim protokółem
zgodnie z przyjętymi w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne” zasadami.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji rurociągów.
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat.
8.2. Odbiór techniczny częściowy
8.2.1. Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
• zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją
i inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych
ułoŜonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± 1 cm,
• zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń spawanych w sposób ustalony
w dokumentacji,
• zbadaniu podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podłoŜa naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,
•

zbadaniu podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie
z dokumentacją,
• zbadaniu materiału ziemnego uŜytego do podsypki i obsypki przewodu, który
powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być
zagęszczony,
• zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie
z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej,
8.2.2. Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować
utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego
odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie moŜe być mniejsze niŜ 10 kPa
i większe niŜ 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.
8.2.3. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody
do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilŜonej:
• 0,15 l/m2 dla przewodów;
• 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi;
• 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych
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8.2.4. Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.
8.2.5. Szczelność przewodów tłocznych i ciśnieniowych, powinna zapewnić utrzymanie
ciśnienia próbnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej.
Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niŜ 1 MPa (10 barów).
8.2.6. Szczelność przewodów podciśnieniowych powinna zapewnić:
• dla systemu bez rur kontrolnych utrzymanie podciśnienia 70 kPa w ciągu 1 godziny.
Próbę uznaje się za udaną, jeśli w ciągu 1 godziny podciśnienie nie spadnie więcej niŜ
1 % podciśnienia próbnego.
• dla systemu z rurami kontrolnymi utrzymanie podciśnienia 70 kPa w ciągu 1 godziny.
Próbę uznaje się za udaną, jeśli w ciągu 1 godziny podciśnienie nie spadnie więcej niŜ
5 % podciśnienia próbnego.
8.2.7. Przy bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie naleŜy zbadać
usytuowanie i długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz
zbadać jego szczelności. Badania szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610.
8.2.8. Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem
próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację
szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów
i studzienek kanalizacyjnych jest przedłoŜony podczas spisywania protokółu odbioru
technicznego - częściowego który stanowi podstawę do decyzji o moŜliwości zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
8.2.9. Wymagane jest takŜe dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego,
zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób
i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować
dokumentację powykonawczą.
8.3. Odbiór techniczny końcowy
8.3.1. Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na:
• zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją
geodezyjną,
• zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia
gruntu zasypki wykopu,
• zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
• zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych
8.3.2. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:
• protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego
• projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
• wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
• inwentaryzacją geodezyjną,
naleŜy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
8.3.3. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego końcowego.
8.3.4. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do
pierwotnego stanu.
8.3.5. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu
kanalizacyjnego.
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8.3.6. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze końcowym złoŜyć oświadczenia:
• o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia
na budowę,
• o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w razie
korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości.

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, oceną
jakości uŜytych materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań
i pomiarów.
Cena wykonania robót obejmuje:
• prace przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,
• montaŜ rurociągów,
• montaŜ studzienek,
• wykonanie przejścia przewiertem pod drogami,
• montaŜ rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu podziemnym i rurociągach
w przejściach pod drogami,
• uporządkowanie miejsca robot i usunięcie pozostałych materiałów,
• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań.
.
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4.2. Przyłącza energetyczne do pompowni
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1.Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w Skalbmierzu w ciągu ulicy: W. Witosa, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa,
5-go Sierpnia, Szkolna; w miejscowościach DroŜejowice, Topola (etap II), Sielec Kolonia,
Sielec Biskupi oraz kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej,
ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające
na celu wykonania kablowego zasilania pompowni ścieków.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Kabel- przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
1.4.2. Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
1.4.3. Linia kablowa – kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wieloŜyłowych połączonych równolegle. Łącznie
z osprzętem, ułoŜone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń
elektrycznych jedno lub wielofazowych.
1.4.4. Trasa kablowa – pas terenu, w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych
1.4.5. Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia została
zbudowana.
1.4.6. Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia
lub zakończenia kabli.
1.4.7 Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
1.4.8. Przykrycie – osłona ułoŜona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od góry.
1.4.9. SkrzyŜowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego
innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
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1.4.10. ZbliŜenia - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią
kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. Jest mniejsza niŜ odległość
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon
zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyŜowanie.
1.4.11. Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem, łuku
elektrycznego.
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i przepisami prawa oraz definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany, jakim
są sieci kablowe zasilające:
1) Wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo budowlane, to jest
w szczególności:
• bezpieczeństwa konstrukcji,
• bezpieczeństwa poŜarowego,
• bezpieczeństwa uŜytkowania,
• ochronę środowiska oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,
• ochronę przed hałasem i drganiami,
• oszczędność energii.
2) Warunków uŜytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, określonych w ustawie Prawo
budowlane, to jest:
• utrzymanie właściwego stanu technicznego,
• zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora
o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego wyboru
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora
o swoim wyborze najszybciej jak to moŜliwe przed uŜyciem materiału albo w okresie
ustalonym przez Inspektora.
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien
przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody
Inspektora. KaŜdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
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materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie
zapłaceniem za wykonaną pracę.
2.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są
właściwie oznaczone:
1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,
wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów
i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej
certyfikacji,
2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat
zgodności lub deklarację zgodności z Polską normą lub aprobatą techniczną, mające
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych –
w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do
rozporządzenia,
4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.
5) Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

2.2. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby
budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem,
wydał oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz
z przepisami i obowiązującymi normami.

2.4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeŜeli jego
ustanowienie nie jest wymagane – inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót
budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione w 2.5., oraz udostępniać je
przedstawicielom uprawnionych organów.

2.5. Materiały budowlane.
2.5.1. Piasek.
Piasek do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04.
2.5.2. Folia ostrzegawcza.
Folię ostrzegawczą PCV stosować dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
NaleŜy uŜywać folii kalendrowanej z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego o grubości
0,5 - 0,6 mm, gat.I. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu w ciągu ulicy: W. Witosa,
69
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna; w miejscowościach DroŜejowice,
Topola (etap II), Sielec Kolonia, Sielec Biskupi
oraz kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
2.5.3. Rury na przepusty kablowe.
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.
Rury uŜywane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił
ściskających, z jakimi naleŜy liczyć się w miejscu ich ułoŜenia. Wnętrza ścianek powinny być
gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania
się kabli.
Na przepusty kablowe dla kabli o napięciu 1 kV zaleca się stosować rury stalowe, rury
dwuścienne z polipropylenu lub rury z polichlorku winylu (PCV).
Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 10210-1 :2000, a rury
dwuścienne z polipropylenu i rury z PCV normy PN-EN 1329-1 :2001.
2.6. Materiały elektryczne.
2.6.1. Kable elektroenergetyczne.
Przy budowie linii kablowych oświetleniowych i zasilającej naleŜy stosować kable
uzgodnione z Rejonowym Zakładem Energetycznym oraz zgodne z dokumentacją projektową
według normy PN-93/E-90401 o napięciu znamionowym do 1 kV.
2.6.2. Osprzęt kablowy.
Osprzęt kablowy powinien być dostosowany: do typu kabla, jego napięcia znamionowego,
przekroju i liczby Ŝył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania.
Mufy i głowice kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-90/E-06401/01-03.
2.7. Odbiór materiałów na budowie.
a) Materiały na budowę naleŜy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.
b) Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi producenta.
c) W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów,
naleŜy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora
Nadzoru (dozór techniczny) robót
2.8. Składowanie materiałów na budowie.
a) Materiały takie jak: przewody, złącza kablowe itp. mogą być składowane na budowie
i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamkniętych i suchych.
b) Rury na przepusty kablowe mogą być składowane na placu budowy w miejscach nie
naraŜonych na działanie wilgoci i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z
zastosowaniem przekładek z drewna.
c) Kable powinny być składowane na bębnach. Bębny z kablami umieszczać na
utwardzonym podłoŜu placu budowy.
d) Piasek składować w pryzmach na placu budowy.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
Wykonawca moŜe uŜyć tylko sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do
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uzyskania akceptacji sprzętu Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne,
a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy, na własny
koszt.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora
nadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Transport materiałów i elementów
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogólne".
PrzewoŜone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.

5. Wykonywanie robót
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
(uzgodniony z uŜytkownikiem) uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą
wykonywane roboty związane z budową.
5.2. Trasowanie.
Przed przystąpieniem do kopania rowów kablowych, słuŜby geodezyjne powinny dokonać
trasowania kabli zasilających.
5.3. Wykonanie rowów kablowych.
Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0.7 m. Szerokość rowu powinna być nie
mniejsza niŜ 0.4 m i nie mniejsza niŜ obliczona według poniŜszego wzoru:
s = Σd + (n -1) x a + 20 [cm]
gdzie:
n
- ilość kabli w jednej warstwie
Σd
- średnice zewnętrzne kabli w warstwie
a
- odległości pomiędzy kablami według tabeli w pkt. 5.4.8.
5.4. Układanie kabla.
Układanie kabla wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125.
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5.4.1. Układanie kabla w rowie kablowym.
Kable naleŜy układać na dnie rowów kablowych. jeŜeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie
z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości.
Następnie naleŜy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm przykryć foliami
ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
Zaleca się układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i moŜliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Odległość ułoŜenia kabli od pni istniejącego zadrzewienia powinna wynosić co najmniej
1,5 m, a w przypadku drzewostanu podlegającego ochronie odległość tę naleŜy uzgodnić
z kompetentnymi władzami terenowymi.
Odległość układanych kabli od fundamentów budynków powinna wynosić minimum 0,50 m.
5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla.
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niŜsza niŜ 0oC - w przypadku
kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia ułoŜonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien
przekraczać 5°C.
5.4.3. Zginanie kabli.
Przy układaniu kable moŜna zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień
gięcia powinien być moŜliwie duŜy, nie mniejszy niŜ 20-krotna zewnętrzna średnica kabla.
5.4.4. Zabezpieczenie kabla
W miejscu skrzyŜowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, kabel naleŜy zabezpieczyć rurami stalowymi lub PCV o średnicy
wewnętrznej nie mniejszej niŜ 50 mm (pod chodnikami i terenami zielonymi) oraz 75 mm
(w pozostałych przypadkach) i długości minimum 2,0 m.
Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyŜowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu naleŜy
zwrócić uwagę, aby rura ochronna załoŜona na kablu wystawała minimum 0,50 m po obu
stronach krzyŜowanego uzbrojenia podziemnego.
W szczególnych przypadkach opierać się na wytycznych branŜowych zawartych w protokole
ZUD.
5.4.5. Układanie kabla w rurach ochronnych.
W jednej rurze powinien być ułoŜony tylko jeden kabel lub jedna trójfazowa wiązka kabli
jednoŜyłowych. Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych naleŜy zwrócić uwagę, aby średnica
wewnętrzna rury ochronnej nie była mniejsza niŜ 1,5 krotna zewnętrzna średnica kabla.
Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się
o krawędzie otworów.
Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie
uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej.
5.4.6. Zapas kabla.
Kable w rowie powinny być ułoŜone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1 - 3 % długości
rowu, wystarczającym do skompensowania moŜliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca
się pozostawienie zapasu kabla 1,0 m, dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych
o napięciu znamionowym do 1 kV.
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W przypadku wciągania kabli do przepustów pod ulicami, zapas kabla powinien wynosić
połowę podanej wyŜej wartości z dodaniem 2,0 m.
5.4.7. Oznaczenie linii kablowych.
5.4.7.1. Oznaczniki kablowe.
Kable ułoŜone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki
rozmieszczone w odstępach nie większych niŜ 10m oraz przy mufach i w miejscach
skrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do rur pod
ulicami. Na oznaczniku naleŜy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:
- symbol i numer ewidencyjny kabla,
- oznaczenie kabla,
- znak uŜytkownika
- rok ułoŜenia kabla.
5.4.7.2. Oznaczenie trasy.
Trasa kabli ułoŜonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka, aby
przykrywała ułoŜone kable, lecz nie mniejsza niŜ 20 cm.
Krawędzie pasa folii powinny sięgać co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli,
a w przypadku, gdy szerokość rowu kablowego jest większa niŜ szerokość trasy ułoŜonych
kabli, krawędzie pasa folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych kabli równomiernie
po obu stronach
5.4.8. Odległości między kablami ułoŜonymi w ziemi.
Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyŜowaniach i zbliŜeniach kabli ułoŜonych
bezpośrednio w ziemi zamieszcza poniŜsza tabela.
Lp.

1

2

3

4

5
6
7
8

SkrzyŜowanie lub zbliŜenie
Kabli elektroenergetycznych na napięcie
znamionowe sieci 1 kV z kablami tego
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli elektroenergetycznych i kabli
przeznaczonych do zasilania urządzeń
oświetleniowych z kablami tego samego
rodzaju
Kabli elektroenergetycznych na napięcie
znamionowe sieci do 1 kV z kablami
elektroenergetycznymi na napięcie
znamionowe sieci wyŜsze niŜ 1 kV
Kabli elektroenergetycznych na napięcie
znamionowe sieci wyŜsze niŜ 1 kV i nie
przekraczające 10 kV z kablami tego samego
rodzaju
Kabli elektroenergetycznych na napięcie
znamionowe sieci wyŜsze niŜ 10 kV z
kablami tego samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych z kablami
telekomunikacyjnymi
Kabli róŜnych uŜytkowników
Kabli z mufami sąsiednich kabli

Najmniejsza dopuszczalna odległość
Pionowa przy
Pozioma przy zbliŜeniu
skrzyŜowaniu
25

10

25

Nie mogą się stykać

50

10

25
50
50
-

25
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5.4.9. Odległości między kablami ułoŜonymi w ziemi od innych urządzeń
Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych
ułoŜonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych przedstawia poniŜsza
tabela.

Lp.

SkrzyŜowanie lub zbliŜenie

Najmniejsza dopuszczalna odległość (cm)
Pionowa przy
Pozioma przy zbliŜeniu
skrzyŜowaniu

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne,
gazowe z gazami niepalnymi i rurociągami z
gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5 atm.
2
Rurociągi z cieczami palnymi
Dz.U. Nr 45, poz. 243 z 1989 r.
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu
Dz.U. Nr 115, poz. 513 z 1993 r.
wyŜszym niŜ 0,5 atm. I nie większym niŜ 4
3
Dz.U. Nr 139, poz. 686 z 1995 r.
atm.
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu
4
wyŜszym niŜ 4 atm.
5
Zbiorniki z płynami palnymi
Części podziemne linii napowietrznej (ustój,
6
80
podpora, odciąŜka)
Ściany budynków i inne budowle, np. tunele,
7
kanały z wyjątkiem urządzeń
50
wyszczególnionych w lp.1-6
Skrajna szyna toru nie przystosowanego do
8
250
trakcji elektrycznej
100 – między osłoną kabla
i stopą szyny
9
Skrajna szyna toru trakcji elktrycznej
Wg PN-EN 50122-2-2002
Skrajny koniec podkładu toru manewrowego i 50 – między osłoną kabla i
dnem rowu
bocznicy kolejowej, nie przystosowanej do
10
801)
odwadniającego
trakcji elektrycznej na zamkniętym terenie
zakładu przemysłowego
Urządzenia ochrony budowli od wyładowań
Wg. Zarządzenia Nr 16 Ministra Gospodarki
11
atmosferycznych
Terenowej i Ochrony Środowiska z dn. 26.VIII.1972 r.
1)
JeŜeli z uzasadnionych względów odległość ta nie moŜe być zastosowana, dopuszcza się zmniejszenie jej do 30
cm, lecz naleŜy stosować osłony otaczające
1
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5.4.10. Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami.
Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami oraz długość ochrony kabla przy skrzyŜowaniu
z rurociągami. drogami kołowymi, torami kolejowymi, rzekami i innymi wodami, podaje
poniŜsza tabela.

L.p.

1

Rodzaj obiektu
krzyŜowanego

3

podwójne
przykrycie kabla

Rurociąg

2

droga
kołowa

4

Długość ochrony kabla na skrzyŜowaniu

Długość kabla na skrzyŜowaniu z rurą z
dodaniem co najmniej po 50 cm z kaŜdej strony

z
krawęŜnikami
(ulice)

Długość kabla na skrzyŜowaniu (z drogą wraz z
krawęŜnikami) z dodaniem co najmniej po 50 cm z
kaŜdej strony

Z rowami
odwadniającymi

Długość kabla na skrzyŜowaniu z drogą wraz z
rowami do zewnętrznej skarpy rowu z dodaniem co
najmniej po 100 cm z kaŜdej strony

na nasypie

5

Rodzaj
zabezpieczenia
kabla

mechanicznie
wytrzymałe rury,
bloki betonowe
lub kanały

Długość kabla na skrzyŜowaniu z nasypem drogi z
dodaniem co najmniej po 100 cm z kaŜdej strony

z rowami

Długość kabla na skrzyŜowaniu z torem wraz z
rowami do zewnętrznej skarpy rowu z dodaniem co
najmniej po 100 cm z kaŜdej strony

na nasypie

Długość kabla na skrzyŜowaniu z nasypem toru
z dodaniem co najmniej po 100 cm z kaŜdej
strony

Tor
kolei
6

7

Rzeka lub inne wody

osłona
otaczająca

W miejscu wyjścia kabla spod wody, na długości
od naj niŜszego do najwyŜszego powodziowego
poziomu wody, z dodaniem co najmniej po 50 cm
z kaŜdej strony
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5.5. Budowa przepustów pod drogami.
Przepusty pod drogami wykonać zgodnie z przekrojami poprzecznymi załączonymi
w dokumentacji projektowej.
JeŜeli tego nie precyzuje dokumentacja projektowa dla wykonania przepustów pod drogami
moŜna zastosować rury stalowej 0 108/4 mm, rury dwuścienne z polipropylenu lub rury
ciśnieniowe PCV 0 110/6,3 mm.
Rury ochronne w jednym wykopie powinny być ułoŜone w jednej warstwie obok siebie.
Po ułoŜeniu rur, ich końce naleŜy uszczelnić pakułami w celu zabezpieczenia przed dostaniem
się wilgoci oraz zamuleniem.
Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych naleŜy zwrócić uwagę na to, aby:
Głębokość rowu kablowego pod drogami była taka, aby dolna powierzchnia trwałego podłoŜa
drogi od górnej powierzchni rury ochronnej była nie mniejsza niŜ 0,20 m, natomiast odległość
od górnej powierzchni drogi do górnej powierzchni rury ochronnej była nie mniejsza niŜ
0,l0m. Głębokość rowu kablowego pod dnem rowu odwadniającego drogę powinna być taka,
aby górna powierzchnia rury ochronnej oddalona była od dna rowu odwadniającego drogę
minimum 0,50 m. Szerokość rowu zaleŜna jest od ilości rur ułoŜonych w jednym wykopie.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Zasady wykonania kontroli robót.
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót.
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu
wykazania Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej.
Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań
do akceptacji Inspektora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakończeniu kaŜdej
roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
niego.
6.2. Linia kablowa.
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić następujące
pomiary:
- głębokości zakopania kabla,
- grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem,
- odległości folii ochronnej od kabla.
Pomiary naleŜy wykonywać co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być
uznane za dobre, jeŜeli odbiegają od załoŜonych w dokumentacji nie więcej niŜ o 10%.
Ponadto naleŜy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.
6.3. Sprawdzenie ciągłości Ŝył.
Sprawdzenie ciągłości Ŝył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz naleŜy wykonywać
przy uŜyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia naleŜy
uznać za dodatni, jeŜeli poszczególne Ŝyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na
obu końcach linii są oznaczone identycznie.
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6.4. Pomiar rezystancji izolacji.
Pomiar naleŜy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niŜ 2,5 kV,
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik naleŜy
uznać za dodatni, jeŜeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
- 20 MΩ/km,
- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych
wg PN-93/E-90401.
6.5. Próba napięciowa izolacji.
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się
niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu
znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową naleŜy wykonać prądem stałym lub
wyprostowanym.
Wynik próby napięciowej izolacji naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli:
Izolacja kaŜdej Ŝyły wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawów
przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego
kabla wg PN-93/E/90401.
Wartość prądu upływu dla poszczególnych Ŝył nie przekroczy 300µA/km i nie wzrasta
w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza
się wartość prądu upływu 100 µA.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"
7.2. Jednostka obmiarowa
Po zakończeniu robót instalacyjnych naleŜy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji
elektrycznej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjętymi w kosztorysowaniu.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".
Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
- aktualną dokumentacją projektową powykonawczą,
- geodezyjną dokumentacją powykonawczą.
- protokoły z dokonanych pomiarów,
- protokół odbioru robót
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9. Podstawa płatności.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".
.
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5. Odtworzenie nawierzchni

5.1. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie – wymagania ogólne
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1. Wstęp
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu w ciągu ulicy:
W. Witosa, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna; w
miejscowościach DroŜejowice, Topola (etap II), Sielec Kolonia, Sielec Biskupi oraz
kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go
Sierpnia, Szkolna.
1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102
i obejmują:
• Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
• Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę
zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" oraz
w specyfikacjach technicznych dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie:
• Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
• Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
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2.2. Rodzaje materiałów
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w specyfikacjach technicznych dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:
• Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
• Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leŜeć między
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar
największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej
jednorazowo.
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2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Lp.

Wyszczególnienie
właściwości

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane

2
3
4

5

6

7

Nasiąkliwość, %(m/m), nie
więcej niŜ

8

9

10

11

pomocnicza

zasadnicza

pomocnicza

zasadnicza

Zawartość ziaren mniejszych
od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10
niŜ 0,075 mm, % (nim)
Zawartość nadziarna, % (m/m),
5
10
5
10
5
nie więcej niŜ
Zawartość ziaren nieforemnych
35
45
35
40
% (m/m), nie więcej niŜ
Zawartość
zanieczyszczeń
1
1
1
1
1
organicznych, % (m/m), nie
więcej niŜ
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70
I lub II wg PN-B-04481, %
Ścieralność w bębnie Los
Angeles
a) ścieralność całkowita po
pełnej liczbie obrotów, nie
więcej niŜ
b) ścieralność częściowa po
1/5 pełnej liczby obrotów, nie
więcej niŜ

Mrozoodpomość, ubytek
masy po 25 cyklach zamraŜania,
%(m/m), nie więcej niŜ
Rozpad
krzemianowy
i
Ŝelazawy łącznie, % (m/m), nie
więcej niŜ
Zawartość związków siarki w
przeliczeniu na SO3, % (m/m),
nie więcej niŜ
Wskaźnik
nośności
wnoś
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niŜ:
a) przy zagęszczeniu Is ≥1,00
b) przy zagęszczeniu U≥1 ,03

Badania
według

Podbudowa
zasadnicza

1

śuŜel

pomocnicza
od 2 do 12

PN-B-06714 -15

10

PN-B-06714 -15

-

PN-R-06714 -16

1

PN-B-04481

„

BN-64/8931-01

PN-B-06714-42

35

45

35

50

40

50

30

40

30

35

30

35

2,5

4

3

5

6

8

PN-B-06714-18

5

10

5

10

5

10

PN-B-06714-19

-

-

-

-

1

3

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

1

1

1

1

2

4

PN-B-06714-28

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S-06102

2.3.5. Materiał na warstwę odsączającą
Na warstwę odsączającą stosuje się:
- Ŝwir i mieszankę wg PN-B-11111,
- piasek wg PN-B-11113 .
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą
Na warstwę odcinającą stosuje się:
- piasek wg PN-B-11113,
- miał wg PN-B-11112,
- geowłókninę o masie powierzchniowej powyŜej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
- cement portlandzki wg PN-B-19701,
- wapno wg PN-B-30020,
- popioły lotne wg PN-S-96035,
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- ŜuŜel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-S-06102,
2.3.6. Woda
NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę.
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności
optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki
mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".
4.2. Transport materiałów
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
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5.2. Przygotowanie podłoŜa
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem:

D15
≤5
d 85

(1)

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

d 50
≤ 1,2
O90

(2)

w którym:
d50 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoŜa,
w milimetrach,
O90 umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być
podawana przez producenta geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi,
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu
i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość
pojedynczo układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej
warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy
kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
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Nadzoru.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli
wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka
powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę
naleŜy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana
w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru,
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości
określone w pkt 2.3 niniejszej specyfikacji technicznej.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.
Częstotliwość badań

Lp.

Wyszczególnienie badań

1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotność mieszanki

3

Zagęszczenie warstwy

Minimalna liczba
badań na dziennej
działce roboczej

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy przypadająca na jedno
badanie (m2)

2

600

10 próbek na 10000 m2
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4

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

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki
naleŜy pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki
badań powinny być na bieŜąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność naleŜy
określić według PN-B-06714-17.
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie
rzadziej niŜ raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od
2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2
≤ 2,2
E1
6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych
w pkt. 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób
losowy w obecności Inspektora Nadzoru.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Lp.

Wyszczególnienie badań i
pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

Szerokość podbudowy

10 razy na 1 km

Równość podłuŜna

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

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne*)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 100 m

1
2
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6

Ukształtowanie osi w planie*)

co 100 m

Grubość podbudowy

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

7

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
8

- ugięcie spręŜyste

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać
w punktach głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm,
-5 cm.
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości
warstwy wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji
projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności
podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej
niŜ ± 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy
Podbudowa z
Wymagane cechy podbudowy
Maksymalne
Minimalny moduł
kruszywa o
ugięcie
spręŜyste
o
dkształcenia
mierzony
wskaźniku Wnoś
Wskaźnik
nie mniejszym zagęszczenia Is pod kołem, mm płytą o średnicy 30 cm,
Mpa
niŜ, %
nie mniejszy niŜ
pierwszego
Od drugiego
40 kN 50 kN od
obciąŜenia E
obciąŜenia E
1

60
80
120

1,0
1,0
1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

2

120
140
180

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

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
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8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w specyfikacji technicznej:
• Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
• Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
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5.2. Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego
stabilizowanego mechanicznie w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w
Skalbmierzu w ciągu ulicy: W. Witosa, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go
Sierpnia, Szkolna; w miejscowościach DroŜejowice, Topola (etap II), Sielec Kolonia, Sielec
Biskupi oraz kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa,
5-go Sierpnia, Szkolna.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. śuŜel wielkopiecowy
Kruszywo otrzymane przez rozdrobnienie wolno ostudzonego ŜuŜla wielkopiecowego.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne".

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w specyfikacji technicznej „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne".
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego kawałkowego
stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka kruszywa sortowanego i/lub kruszywa
niesortowanego, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno
pochodzić z przeróbki wolno ostudzonego ŜuŜla hutniczego. Kruszywo powinno być
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek spieków metalicznych. Kruszywo nie
moŜe zawierać składników zagraŜających środowisku lub zdrowiu.
Do wykonania podbudowy zasadniczej z ŜuŜla wielkopiecowego moŜna uŜyć dodatkowo
kruszywa łamanego w celu uzyskania wymaganej krzywej uziarnienia.
Do wykonania podbudowy pomocniczej z ŜuŜla wielkopiecowego moŜna uŜyć dodatkowo
kruszywa naturalnego (piasku, pospółki i Ŝwiru) w celu uzyskania wymaganej krzywej
uziarnienia.
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2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w specyfikacji
technicznej „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne".
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo do podbudów z ŜuŜla wielkopiecowego kawałkowego powinno spełniać
wymagania określone w specyfikacji technicznej „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne"

3. Sprzęt
Wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne".

4. Transport
Wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne".

5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne"
5.2. Przygotowanie podłoŜa
Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w specyfikacji
technicznej „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne"
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w specyfikacji
technicznej „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w specyfikacji technicznej
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne".
5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w specyfikacji
technicznej „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne"
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6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne"
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej
specyfikacji technicznej.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano
w specyfikacji technicznej „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”.
Właściwości ŜuŜla wielkopiecowego naleŜy badać dla kaŜdej partii ŜuŜla wielkopiecowego
według tablicy 1 pkt 2.3.2.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w specyfikacji technicznej „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne"
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwymi
odcinkami podbudowy podano w specyfikacji
technicznej „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne"

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne"
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z ŜuŜla
wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie,

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne".

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne"
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa,
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
• rozłoŜenie mieszanki,
• zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki,
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji
technicznej,
• utrzymanie podbudowy w czasie robót.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu w ciągu ulicy: W. Witosa,
94
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna; w miejscowościach DroŜejowice,
Topola (etap II), Sielec Kolonia, Sielec Biskupi
oraz kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

5.3. Warstwy odsączające i odcinające
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających w związku
z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu w ciągu ulicy: W. Witosa, Pl. Marii
Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna; w miejscowościach DroŜejowice,
Topola (etap II), Sielec Kolonia, Sielec Biskupi oraz kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu –
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy
pomocniczej, w przypadku gdy podłoŜe stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy,
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z określeniami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
- piaski,
- Ŝwir i mieszanka,
- geowłókniny,
a odcinających - oprócz wyŜej wymienionych:
- miał (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące
warunki:
a) szczelności, określony zaleŜnością:
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D15
≤5
d 85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej,
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością:
d
U = 60 ≥ 5
d10
gdzie:
U - wskaźnik róŜnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny
spełniać wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy
PN-B-11112.
2.4. Wymagania dla geowłókniny
Geowłókniny przewidziane do uŜycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.5. Składowanie materiałów
2.5.1. Składowanie kruszywa
JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5.2. Składowanie geowłóknin
Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą naleŜy przechowywać
w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".
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3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek,
- walców statycznych,
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.
4.3. Transport geowlóknin
Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,
- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu,
- ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi
przebić lub rozciąć geowłókniny.
KaŜda bela powinna być oznakowana w sposób umoŜliwiający jednoznaczne stwierdzenie, Ŝe
jest to materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"
5.2.Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w specyfikacji technicznej
„Roboty ziemne".
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych
specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi,
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m.
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5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość
rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto
grubość projektowaną.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje wykonanie warstwy
odsączającej lub odcinającej o grubości powyŜej 20 cm, to wbudowanie kruszywa naleŜy
wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po
odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy
przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo
przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać
pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na
bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do
otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik
zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub
odcinającą, uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby
Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej
z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest
wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności
optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
5.4. Rozkładanie geowlóknin
Warstwę geowłókniny naleŜy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoŜa,
pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład
kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny naleŜy
spełnić wymagania określone w specyfikacji technicznej lub producenta dotyczące szerokości
na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz
ewentualnego przymocowania warstwy do podłoŜa gruntowego.
5.5.Zabezpieczenie powierzchni geowlóknin
Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie moŜe
odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. LeŜącą wyŜej warstwę nawierzchni naleŜy
wykonywać rozkładając materiał „od czoła", to znaczy tak, Ŝe pojazdy dowoŜące materiał
i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po juŜ ułoŜonym materiale.
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5.6. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po
wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania
wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny
posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych
i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej
Wyszczególnienie
Lp.
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
badań i pomiarów
1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km
co 20 m na kaŜdym pasie ruchu

2

Równość podłuŜna

3

Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

4
5

6

7

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozostałych dróg
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
Ukształtowanie osi w autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
planie*)
pozostałych dróg
Podczas budowy:
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie
Grubość warstwy
rzadziej niŜ raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3
punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2
Rzędne
wysokościowe
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8

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać
w punktach głównych łuków poziomych.
6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm,
-5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą,
zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm
dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją
+1 cm, -2 cm.
JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach,
naleŜy mierzyć łączną grubość tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie
powinien być mniejszy od 1. JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się
porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być
większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17.
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do
+10%.
6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin
W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin naleŜy kontrolować:
a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym
w dokumentacji projektowej,
b) równość warstwy,
c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,
d) zamocowanie warstwy do podłoŜa gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowej.
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Ponadto naleŜy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny uŜyte do wykonania warstwy odcinającej
i odsączającej nie powinny mieć takich uszkodzeń.

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
• prace pomiarowe,
• dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału
o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
• wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu,
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
• utrzymanie warstwy.
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Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje:
• prace pomiarowe,
• dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy geowłóknin,
• pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
• utrzymanie warstwy.
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5.4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu
asfaltowego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu w ciągu ulicy:
W. Witosa, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna; w
miejscowościach DroŜejowice, Topola (etap II), Sielec Kolonia, Sielec Biskupi oraz
kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go
Sierpnia, Szkolna.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu
asfaltowego wg PN-S-96025:2000.
Nawierzchnię z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do
KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych", IBDiM 1997 wg poniŜszego zestawienia:
Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu
kategoria ruchu
KR1
KR2
KR3
KR4
KR5
KR6

liczba osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę
>12
od 13 do 70
od 71 do 335
od 336 do 1000
od 1001 do 2000
>2000

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM)
Mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)
Mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na
gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA)
Mieszanka mineralno-asfaltowa ułoŜona i zagęszczona.
1.4.4. Środek adhezyjny
Substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie
wodą; moŜe być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową
Powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Asfalt upłynniony
Asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
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1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Próba technologiczna
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czyjej właściwości są
zgodne z receptą laboratoryjną.
1.4.9. Kategoria ruchu (KR)
ObciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dobę.
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"
l.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"
2.2. Asfalt
NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965.
W zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleŜy stosować asfalty drogowe podane
w tablicy 1 i 2.
2.3. Polimeroasfalt
JeŜeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje stosowanie asfaltu
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97
BDiM i posiadać aprobatę techniczną.
Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu
podano w tablicy 1 i 2.
2.4. Wypełniacz
NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla
wypełniacza podstawowego i zastępczego.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961.
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Wymagania wobec materiałów w
Lp.
Rodzaj materiału nr normy
zaleŜności od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR

1

Kruszywo łamane granulowane wg
PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998
a) ze skał magmowych i przeobraŜonych
b) ze skał osadowych
c) z surowca sztucznego (ŜuŜle pomiedziowe i
stalownicze)

kl. I, II; gat. 1,2
jw.

kl. I, II1); gat.l
jw.2)

jw.

kl. I; gat.l
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Kruszywo łamane zwykłe
wg PN-B-11112:1996
świr i mieszanka
wg PN-B-lllll:1996
Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego
wg WT/MK-CZDP 84
Piasek wg PN-B-11113:1996

2

kl. I, II; gat. 1,2

-

kl. I, II

-

kl. I, II; gat.l, 2

kl I; gat.l

gat. 1, 2

-

b) innego pochodzenia wg orzeczenia
laboratoryjnego

Podstawowy,
zastępczy
pyły z odpylania,
popioły lotne

Podstawowy
-

7

Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965

D 50, D 70, D100

D 503), D 70

8

Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97

3
4
5

Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961

6

DE80 A,B,C, DP80 DE80 A,B,C, DP80

1)

tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1
tylko dolomity kl. I, gat.l w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez
ograniczenia ilościowego
3)
preferowany rodzaj asfaltu
2)

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej
i wzmacniającej z betonu asfaltowego
Wymagania wobec materiałów w
Lp.
Rodzaj materiału nr normy
zaleŜności od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
Kruszywo łamane granulowane wg PN-B11112:1996,PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (ŜuŜle pomiedziowe
i stalownicze)

kl. I, II; gat. 1,2

kl. I, II1); gat. 1,2

jw.

kl. I; gat. 1

2

Kruszywo łamane zwykłe
Wg PN-B-11112:1996

kl. I, II; gat. 1,2

-

3

świr i mieszanka wg PN-B-11111:1996

kl. 1,11

-

4

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

kl. I, II; gat. 1,2

kl. I, II1) gat. 1,2

5

Piasek wg PN-B-11113:1996

gat. 1, 2

-

b) innego pochodzenia wg orzeczenia
laboratoryjnego

podstawowy,
zastępczy
pyły z odpylania,
popioły lotne

Podstawowy
-

7

Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965

D 50, D 70

D50

8

Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97

-

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

1

Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961

6

1)

tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1
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Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego
pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie
orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą InŜyniera.
2.5. Kruszywo
W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy ł i 2.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Asfalt upłynniony
NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974.
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone
w WT.EmA-99.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
• wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
• układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
• skrapiarek,
• walców lekkich, średnich i cięŜkich ,
• walców stalowych gładkich,
• walców ogumionych,
• szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
• samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne".
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Transport
asfaltów drogowych moŜe odbywać się w:
• cysternach kolejowych,
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• cysternach samochodowych,
• bębnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
4.2.2. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 DBDiM
oraz w aprobacie technicznej.
4.2.3. Wypełniacz
Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów
sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany moŜna
przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem
i uszkodzeniem worków.
4.2.4. Kruszywo
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin
z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposaŜonej
w system ogrzewczy.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki
materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez
Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze składników mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ilości asfaltu,
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Rzędne krzywych granicznych MM w zaleŜności od kategorii ruchu
Wymiar oczek
sit #, mm
Zawartość
asfaltu

KR 1 lub KR 2

od 0
do 20

od 0 do l6
lub od 0
do 12,8

od KR3 do KR 6

Mieszanka mineralna, mm
od 0 do 8
od 0
od 0
lub od 0
do 20
do 201)
do 6,3

od 0
do 16

od 0 do
l2,8

Przechodzi
przez: 25,0
100
100
100
20,0
80-100
100
88-100
90-100
100
16,0
78-100
90-100
78-100
67-100
90-100
100
12,8
68-93
80-100
68-85
52-83
80-100
87-100
9,6
59-86
69-100
100
59-74
38-62
70-88
73-100
8,0
54-83
62-93
90-100
54-67
30-50
63-80
66-89
6,3
48-78
56-87
78-100
48-60
22-40
55-70
57-75
4,0
40-70
45-76
60-100
39-50
21-37
44-58
47-60
2,0
29-59
35-64
41-71
29-38
21-36
30-42
35-48
zawartość
ziaren > 2,0
(41-71)
(36-65)
(29-59)
(62-71) (64-79)
(58-70)
(52-65)
0,85
20-47
26-50
27-52
20-28
20-35
18-28
25-36
0,42
13-36
19-39
18-39
13-20
17-30
12-20
18-27
0,30
10-31
17-33
15-34
10-17
15-28
10-18
16-23
0,18
7-23
13-25
13-25
7-12
12-24
8-15
12-17
0,15
6-20
12-22
12-22
6-11
11-22
7-14
11-15
0,075
5-10
7-11
8-12
5-7
10-15
6-9
7-9
Orientacyjna
zawartość
asfaltu w
MMA, % m/m
5,0-6,5
5,0-6,5
5,5-6,5
4,5-5,6
4,3-5,4
4,8-6,0
4,8-6,5
1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1 do 7.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem dla KR1 lub KR2

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm, od 0 do 12,8
mm do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem dla KR1 lub KR2
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8 mm, od 0 do 6,3
mm do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem dla KR1 lub KR2

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka
o nieciągłym uziarnieniu) do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od
KR3 do KR6

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6.
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Rys 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12.8 mm do
warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4
lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane
w tablicy 4 lp. od 6 do 8.
5.2.2. Warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
podano w tablicy 5
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej
i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8-13
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla: próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6
lp. od 1 do 5
Wykonana warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna
spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego
Lp.

Właściwości

Wymagania wobec MMA i
warstwy ścieralnej z BA w
zaleŜności od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
KR 3 do KR 6
nie wymaga się
≥ 14,0 (≥18)4)

1

Moduł sztywności pełzania1), MPa

2
3

Stabilność próbek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, kN
Odkształcenie próbek jw., mm

od 2,0 do 5,0

od 2,0 do 4,5

4

Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v

od 1,5 do 4,5

od 2,0 do 4,0

5

Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach
jw., %

od 75,0 do 90,0

od 78,0 do
86,0

6

7

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

od 1,5 do 4,0
od 2,0 do 4,0
od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0
≥98,0

od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0
≥98,0

8

Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)

od 1,5 do 5,0

od 3,0 do 5,0

≥ 5,52)

≥ 10,0 3)

1)

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko
fazy projektowania składu MMA
2)
próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka
3)
próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka
4)
specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
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Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiąŜącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu

Wymiar oczek sit
#, mm

Przechodzi przez:
31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
zawartość
ziaren > 2,0 mm
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleŜności od
kategorii ruchu
KR 1 lub KR2
KR 3 do KR 6
.2
Mieszanka mineralna, mm
od 0
od 0
od 0
od 0
od 0
od 0 do
do 20
do 16
do 12,8
do 25
do 20
161)

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

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

(45-70)
20-40
13-30
10-25
6-17
5-15
3-7

(46-70)
20-40
14-28
11-24
8-17
7-15
3-8

Orientacyjna
zawartość asfaltu w
4,3-5,8
4,3-5,8
MMA, %m/m
1) Tylko do warstwy wyrównawczej

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

100
84-100
754-100
68-90
62-83
55-74
50-69
45-63
32-52
25-41

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

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

(45-65)
25-45
18-38
15-35
11-28
9-25
3-9

(59-75)
16-30
10-22
8-19
5-14
5-12
4-6

(59-75)
16-30
9-22
7-19
5-15
5-14
4-7

(55-70)
20-33
13-25
10-21
7-16
6-14
5-8

4,5-6,0

4,0-5,5

4,0-5,5

4,3-5,8

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do
13
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem KR1 lub
KR2.

Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem KR1 lub
KR2.
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do
warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem
KR1 lub KR2.

Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do
KR6.
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do
KR6.

Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
wyrównawczej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6.
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiąŜącej,
wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego
Lp.

1

Właściwości

Moduł sztywności pełzania1), MPa

3

Stabilność próbek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zagęszczonych 2x75
uderzeń ubijaka, kN
Odkształcenie próbek jw., mm

4

Wolna przestrzeń w próbkach jw., %(v/v)

2

5

6

Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw.,
%
Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm
od 0 mm do 25,0 mm

7

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %

8

Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)

Wymagania wobec MMA, warstwy
wiąŜącej, wyrównawczej i
wzmacniającej w zaleŜności od
kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
od KR 3 do KR 6
nie wymaga się

≥ 16,0 (≥ 22)3)

≥ 8,0 (≥ 6,0)2)

≥ ll,0

od 2,0 do 5,0

od 1,5 do 4,0

od 4,0 do 8,0

od 4,0 do 8,0

od 65,0 do 80,0

≤ 75,0

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

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

≥ 98,0

≥ 98,0

od 4,5 do 9,0

od 4,5 do 9,0

1)

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48,dotyczy tylko fazy
projektowania składu MMA
2)
dla warstwy wyrównawczej
3)
specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie
oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany
jego gęstości w zaleŜności od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie
składników powinno być sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie
przepływomierza, lecz nie więcej niŜ ± 2 % w stosunku do masy składnika.
JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do
asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania,
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5° C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
- dla D 50
od 145° C do 165° C,
- dla D 70
od 140° C do 160° C,
- dla D 100
od 135° C do 160° C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa
nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki
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mineralno-asfaltowej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
- z D 50
od 140° C do 170° C,
-z D 70
od 135° C do 165° C,
-z D l00
od 130° C do 160° C,
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
5.4. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe.
Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta.
Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy
7.
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm
Lp.
1
2
3

PodłoŜe pod warstwę

Drogi i place
Drogi klasy
A,
S i GP
Drogi
klasy
GiZ
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi

ścieralną
6
9

wiąŜącą i wzmacniającą
9
12

12

15

W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, podłoŜe naleŜy
wyrównać poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w specyfikacji technicznej.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8.
Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte
asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w specyfikacji technicznej
i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej
upłynniacza z asfaltu upłynnionego
Lp.

1
2
3
4

lub

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego, kg/m2
PodłoŜe pod warstwę asfaltową
Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa
od 0,7 do 1,0
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
od 0,5 do 0,7
mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
od 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem
Nawierzchnia asfaltowa
o
chropowatej
od 0,2 do 0,5
powierzchni
PodłoŜe do wykonania warstwy z mieszanki
betonu asfaltowego

5.5. Połączenie miedzywarstwowe
KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed
ułoŜeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego,
w ilości ustalonej w specyfikacji technicznej.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano
w tablicy 9
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Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza
z asfaltu upłynnionego
Lp.

Połączenie nowych warstw

1

Podbudowa asfaltowa
Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub
wzmacniająca
Asfaltowa warstwa wiąŜąca

2
3

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego
kg/m2
od 0,3 do 0,5
od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:
- 8 h przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
- 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
- 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.
5.6. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia
jest nie niŜsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 10° C dla
wykonywanej warstwy grubości S 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralnoasfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V > 16 m/s)
5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w układ
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacją projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w punkcie 5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść
walca.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie
mniej niŜ:
- dla asfaltu D 50
130° C,
- dla asfaltu D 70
125° C,
- dla asfaltu D 100
120° C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.
Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia
ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do
osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny
być w jednym poziomie.
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu w ciągu ulicy: W. Witosa,
122
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna; w miejscowościach DroŜejowice,
Topola (etap II), Sielec Kolonia, Sielec Biskupi
oraz kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
Ogólne"
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić
wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej podano w tablicy 10.
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji
wg PN-S-04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. Dopuszcza się
wykonanie badań innymi równowaŜnymi metodami.
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu
Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza
Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność
wypełniacza.
Tablica 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej
Lp.

Wyszczególnienie badań

1

Skład i uziarnienie mieszanki mineralnoasfaltowej pobranej w wytwórni

2

Właściwości asfaltu

3

Właściwości wypełniacza

4

Właściwości kruszywa

5
6

Temperatura składników mieszanki
mineralno-asfaltowej
Temperatura mieszanki mineralnoasfaltowej

7

Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej

8

Właściwości próbek mieszanki mineralnoasfaltowej pobranej w wytwórni

Częstotliwość badań Minimalna liczba
badań na dziennej działce roboczej
1 próbka przy produkcji do 500 Mg 2
próbki przy produkcji ponad 500 Mg
dla kaŜdej dostawy (cysterny)
1 na 100 Mg
przy kaŜdej zmianie
dozór ciągły
kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie
wbudowywania
jw.
jeden raz dziennie

lp. 1 i lp.8 - badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000
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6.3.5. Badanie właściwości kruszywa
Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i specyfikacji
technicznej.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokładność pomiaru ± 2° C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi
w specyfikacji technicznej.
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 11.
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego
Lp.

Badana cecha

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1

Szerokość warstwy

2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

2

Równość podłuŜna warstwy

3

Równość poprzeczna warstwy

4

Spadki poprzeczne warstwy

5

Rzędne wysokościowe warstwy

6

Ukształtowanie osi w planie

pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i poprzecznej
oraz usytuowania osi według
dokumentacji budowy

7

Grubość warstwy

2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8

Złącza podłuŜne i poprzeczne

kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m
nie rzadziej niŜ co 5m
10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

cała długość złącza

9

Krawędź, obramowanie warstwy

cała długość

10

Wygląd warstwy

ocena ciągła

11

Zagęszczenie warstwy

12

Wolna przestrzeń w warstwie

2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2
jw.

6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją
projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niŜej połoŜonej, nie
ograniczonej krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być
szersza z kaŜdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej połoŜonej, nie mniej jednak niŜ
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5 cm.
6.4.3. Równość warstwy
Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego
wg BN-68/8931-04 nie powinny być większe od podanych w tablicy 12.

mierzone

Tablica 12. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm
Lp.

Drogi i place

Warstwa
ścieralna

Warstwa
wiąŜąca

Warstwa
wzmacniająca

1

Drogi klasy A, S i GP

4

6

9

2

Drogi klasy G i Z

6

9

12

3

Drogi klasy L i D oraz place i parkingi

9

12

15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją
± 1 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową,
z tolerancją 5 cm.
6.4.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja
wynosi +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm.
6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do
osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny
być w jednym poziomie.
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od
3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane
a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem.
6.4.10. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi
w specyfikacji technicznej i recepcie laboratoryjnej.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacja
techniczną, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6
i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania Ogólne"
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
• dostarczenie materiałów,
• wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,
• posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników,
• skropienie międzywarstwowe,
• rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
• obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH
NORMĄ PN-EN 12591:2002
1. Podstawa zmian
W 2002 r. decyzją prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została przyjęta, metodą
notyfikacji (bez tłumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U),
określające metody badań i wymagania wobec asfaltów drogowych.
Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niŜ dotychczasowa norma PN-C96170:1965.
Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) są dostępne w Polsce od początku 2003 r.
Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaŜnia dotychczas stosowanej normy PN-C96170:1965. Z chwilą przywołania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego
wg PN-C-96170:1965.
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2. Zmiany aktualizacyjne w specyfikacji technicznej
Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) w specyfikacji
technicznej, uwzględniających załoŜenia „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i półsztywnych" (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
Niniejsza informacja dotyczy równieŜ innych specyfikacji technicznych uwzględniających
roboty z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.
3. Zalecane lepiszcza asfaltowe
W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów
w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad uaktualnił zalecenia
doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w „Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych", który był podstawą opracowania
specyfikacji technicznych
Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według
przeznaczenia mieszanki i obciąŜenia drogi ruchem
Typ mieszanki i
przeznaczenie
Beton asfaltowy do
podbudowy

Tablica zał.
A KTKNPP
Tablica A

Kategoria ruchu
KR1-2

KR3-4

KR5-6

50/70

35/50

35/50

35/50 DE30
A,B,C
35/50 DE30
DE80
A,B,C DP30
A,B,C DP30
DP80

Beton asfaltowy do
warstwy wiąŜącej

Tablica C

Mieszanki minerałnoasfaltowe do warstwy
ścieralnej (beton
asfaltowy, mieszanka
SMA, mieszanka
MNU)

50/70 DE30
50/70 DE80
A,B,C
DE30 A,B,C
Tablica E A,B,C DE150
DE80
DE80 AAC1
A,B,C1
1
A,B,C

50/70

Uwaga: 1 - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP
-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,
SMA
- mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU
- mieszanka o nieciągłym uziarnieniu,
35/50
- asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg
PN-C-96170:1965,
50/70
- asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg
PN-C-96170:19ó5,
DE, DP
- polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne.
Polimeroasfalty drogowe.Informacje, instrukcje zeszyt 54, DBDiM, Warszawa
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4. Wymagania wobec asfaltów drogowych
W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów
w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wymagane
właściwości dla asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich - tablica 2.
Tablica 2.
Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów
drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U)
z dostosowaniem do warunków polskich
Lp.

1
2
3
4

5

6

8
9

10

Właściwości
Penetracja w 25°C
Temperatura
mieknienia
Temperatura zapłonu, nie mniej niŜ
Zawartość składników
rozpuszczalnych, nie mniej niŜ
Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub
przyrost) nie więcej
niŜ
Pozostała penetracja
po starzeniu, nie
mniej niŜ
Zawartość parafiny,
nie więcej niŜ
Wzrost temp. mięknienia po starzeniu,
nie więcej niŜ
Temperatura łamliwości, nie więcej niŜ

O.lmm
°C
°c

Metoda
Rodzaj asfaltu
badania
20/30 | 35/50 | 50/70
70/100 100/150
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
PN-EN
20-30 35-50 50-70 70-100 100-150
1426
PN-EN
55-63 50-58 46-54
43-51
39-47
1427
PN-EN
240
240
230
230
230
22592

160/220

250/330

160-220

250-330

35-43

30-38

220

220

%m/m

PN-EN
12592

99

99

99

99

99

99

99

%m/m

PN-EN
12607-1

0,5

0,5

0,5

0,8

0,8

1,0

1,0

%

PN-EN
1426

55

53

50

46

43

37

35

2,2

2,2

2,2

2,2

%

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE
KRAJOWE
PN-EN
2,2
2,2
2,2
12606-1

°C

PN-EN
1427

8

8

9

9

10

11

11

°c

PN-EN
12593

Nie określa
się

-5

-8

-10

-12

-15

-16

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skalbmierzu w ciągu ulicy: W. Witosa,
128
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna; w miejscowościach DroŜejowice,
Topola (etap II), Sielec Kolonia, Sielec Biskupi
oraz kanalizacji deszczowej w Skalbmierzu – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Kępa, 5-go Sierpnia, Szkolna.

