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I. S.S.T.  D.00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, kanalizacji tłocznej i trzech 
przepompowni ścieków w raz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Hutka gmina Wręczyca Wielka. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i obejmują: 
 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  Dn200mm wraz z uzbrojeniem kanałów, 
 budowę odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn 150mm, 
 budowę kanalizacji tłocznej, 
 budowę trzech przepompowni sieciowych z infrastrukturą towarzyszącą. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 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 jeden komplet SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były  w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów pierwszeństwo ma dokumentacja techniczna.  
Wykonawca nie może 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 rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 
rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Roboty „ pod   ruchem ” 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
  W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. 
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 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
 
Roboty o charakterze inwestycyjnym 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, 
w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony   z  Inspektorem nadzoru. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru  oraz przez umieszczenie, w miejscach widocznych, tablic informacyjnych.  
 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących ochrony 

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

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

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

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 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 użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia 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 
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pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani 
Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy. 
 
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych).. Inspektor nadzoru  może polecić, aby pojazdy 
nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 
 
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru robót protokółem odbioru końcowego. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby elementy robót zachowały zadowalający stan do momentu odbioru ostatecznego. 
  
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe  z 
lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy  i przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia. 
 
1.4.14. Wykopaliska 
 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym 
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ilekroć w dokumentacji technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub 
określenia sugerujące wyroby konkretnych firm Wykonawca winien uznać, iż podano 
produkty przykładowe (mające na celu ustalenie odpowiednich standardów i pokazanie na 
jakiej jakości materiałów Zamawiającemu zależy), a Zamawiający dopuszcza możliwość 
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zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, 
parametrach technicznych nie gorszych niż opisano w dokumentacji technicznej.  

 
Wszystkie rodzaje materiałów wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robót lub 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wymagają uzgodnienia z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. 
Uzgodnione i zaakceptowane rodzaje materiałów nie mogą być zmienione na etapie realizacji zadania bez uzasadnionej 
przyczyny. Każda ponowna zmiana rodzaju materiałów musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze rodzaju materiału co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora 
nadzoru.  
 
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu budowy  i złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inspektora nadzoru. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 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 przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w dokumentacji projektowej. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 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, oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię 
 Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 
nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót.  
 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
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 Wykonawca jest zobowiązany opracować program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie  z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania robót.  
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
6.3. Badania i pomiary 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
  
6.4. Raporty z badań 
 
 Wykonawca będzie przekazywać na bieżąco Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań i pomiarów. 
Wyniki badań i pomiarów (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru  na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
 Inspektor nadzoru  jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, a Wykonawca i 
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
  
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a) Polską Normą lub 
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi SST. 
 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
 
 (1) Dziennik budowy 
 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 
  Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 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 należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- 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, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 (2) Pozostałe dokumenty budowy 
 
 Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
(3) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2. Odbiór częściowy 
 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
7.3. Odbiór ostateczny robót 
 
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy, z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach umowy. 
 
7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- protokóły z rozruchu technologicznego przepompowni oraz DTR pomp, 
- dzienniki budowy , 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  zgodnych z SST  i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
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- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z wykazem ilości poszczególnych 
średnic – robót podpisanym przez geodetę, 

- protokół z inspekcji telewizyjnej, 
- kopie map zasadniczych powstałych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.4. Odbiór pogwarancyjny 
 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie 
gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
8. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt  wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu zawarty jest w kwocie umownej i obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów przejazdów i organizacji ruchu zawarty jest w kwocie umownej i obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
- poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów przejazdów i organizacji ruchu zawarty jest w kwocie umownej i obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdów i przejazdów oraz organizacji ruchu pokrywa w całości Wykonawca. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43 poz. 430 ). 
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II. S.S.T.  D.01.01.01  ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, kanalizacji tłocznej i trzech 
przepompowni ścieków w raz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Hutka gmina Wręczyca Wielka. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy kanałów, przyłączy kanalizacyjnych oraz położenia 
obiektów towarzyszących. 
 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
 
 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy kanałów 9(lokalizacji studni rewizyjnych) 
i punktów wysokościowych, 
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 
odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
1.3.2. Wyznaczenie obiektów towarzyszących 
 
 Wyznaczenie obiektów towarzyszących obejmuje sprawdzenie i wyznaczenie w terenie lokalizacji studni rewizyjnych 
na kanale sanitarnym, lokalizacji przepompowni itp. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” . 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 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 należy 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 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
teodolity lub tachimetry, 
niwelatory, 
dalmierze, 
tyczki, 
łaty, 
taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
         Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora i Projektanta. Prace inwestycyjne w takim rejonie nie 
powinny być kontynuowane  przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. 
 Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 
Inspektora oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inspektora. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny 
być zaakceptowane przez Inspektora. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych trasy i punktów wysokościowych 
 
 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać  100 m. 
 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy kanałów. 
 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy kanału w terenie płaskim powinna wynosić 500 
metrów. 
 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem kanałów . Jako repery robocze 
można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną  w nawiązaniu do reperów państwowych. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 
nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
 
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane 
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w 
dokumentacji projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być 
większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po 
obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić 
według ogólnych zasad określonych w instrukcjach  i wytycznych GUGiK . 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Sposób odbioru robót 
 
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi. 
  
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezjii Kartografii, Warszawa 1979. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
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III.S.S.T.  D.01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, 
WJAZDÓW NA POSESJE I PRZEPUSTÓW 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką elementów dróg przepustów i ogrodzeń, przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 
przyłączami kanalizacyjnymi, kanalizacji tłocznej i trzech przepompowni ścieków w raz z infrastrukturą towarzyszącą w 
miejscowości Hutka gmina Wręczyca Wielka. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z rozbiórką: 

warstw nawierzchni, 
krawężników, obrzeży i oporników, 
chodników, 
ogrodzeń, 
przepustów, 
murków porowych, 
innych obiektów. 

1.4. Określenia podstawowe. 
 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
2. MATERIAŁY 
 

Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń, wjazdów na posesje, przepustów  może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru: 
spycharki, 
ładowarki, 
samochody ciężarowe samowyładowcze, 
zrywarki, 
młoty pneumatyczne, 
piły mechaniczne, 
frezarki nawierzchni, 
koparki. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 
 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
         Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń, wjazdów na posesje, przepustów  obejmują usunięcie z terenu 
budowy wszystkich elementów niezbędnych do zrealizowania inwestycji. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w 
SST lub wskazane przez Inspektora.  

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

w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów kanalizacyjnych, należy wypełnić warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D.02.01.01. 
„Roboty ziemne”. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
 
BN-77/8931-12    Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
 
 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
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IV. S.S.T.  D.02.00.01  ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
liniowych robót ziemnych przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, kanalizacji 
tłoczne i trzech przepompowni ścieków w raz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Hutka gmina Wręczyca Wielka. 
  
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy kanalizacji i 
obejmują: 
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat.I-IV), 
budowę wykopów drogowych, zasypów wykopów liniowych i jamistych, 
pionowego umocnienia ścian wykopów, 
budowę nasypów. 
 
2. MATERIAŁY (grunty) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu 
do wykonania zasypów . Grunty przydatne do budowy zasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały 
za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż wykonanie prac 
objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy zasypów, powinny być złożone w pobliżu wykopu lub wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej 
w kontrakcie.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 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, urządzenia do hydromechanizacji 

itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. 
 
4.2. Transport gruntów 
 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego 
objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
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 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
       Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00.  
 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i zasypów 
 
 Odchylenie osi robót ziemnych, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż  10 cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 
  Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem przez Wykonawcę z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się kanału. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny  i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie 
postępu robót ziemnych. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów 
 
    Dla zapewnienia stabilności ścian wykopów oraz ich odwodnienia przewiduje się zastosowanie ścianek szczelnych z grodzic 
stalowych i szalunków rozporowo – przesuwnych. Przy dużym napływie wód gruntowych, może zajść konieczność odwadniania 
otworami depresyjnymi. 
 
Ścianki szczelne 
 

Brusy stalowej ścianki szczelnej wbija się zawsze parami, przy czym łączenie brusów na zamek (nanizywanie) 
wykonuje się zawczasu na placu budowy, zwykle w pewnej odległości od miejsca wbijania. Para złączonych brusów 
przywożona jest pod kafar i podnoszona jako całość. Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kołpak umieszczony na 
głowicach złączonych brusów 

Do wbijania stalowych ścianek szczelnych należy używać ciężkich kafarów z młotami szybkobijącymi lub 
wibromłotów. Podpłukiwanie strumieniem wody pod ciśnieniem może ułatwić i przyśpieszyć wbijanie ścianki stalowej. 

Przed wbiciem zamek łączący dwa elementy należy zacisnąć, aby uniemożliwić ich rozłączenie w czasie wbijania. 
Ścianką stalową można przebić się przez kłody drzewne w gruncie, przez żwiry i pospółki, a nawet przez gruzowiska i słabe 
betony. Szczelność zamków można powiększyć przez zamulanie iłami, popiołami itp. 

Przy wbijaniu ścianek szczelnych stosuje się jako urządzenia pomocnicze drewniane podwójne kleszcze lub kleszcze 
z belek stalowych. Kleszcze takie ściąga się śrubami poprzez drewniane klocki regulujące odległość kleszczy. 

Wbijanie ścianki rozpoczyna się od narożnika. Narożny brus wbija się bardzo starannie na taką głębokość, aby był 
należycie umocowany w gruncie. Następnie tuż przy nim na ziemi układa się prowadnice drewniane długości 3-5 m o takim 
rozstawie, aby pomiędzy nimi można było wstawić brusy ścianki. Parę brusów nanizuje się na zamek brusa narożnikowego i 
wbija w grunt na głębokość 2-4 m. Kolejno wbija się następne pary na odcinku objętym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest 
wbijać ściankę dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwsze 2-4 m, drugi w odstępie 3-5 m za nim wbija 
już na właściwą głębokość. Jeżeli brusy podczas wbijania wykazują nieregularne odchylenie od osi ścianki, wskazane jest 
założyć górne kleszcze, które będą się opuszczać razem z brusami. 

Jeżeli ścianka nie jest przeznaczona do późniejszego wyciągnięcia, po wbiciu brusów na projektowaną głębokość 
wskazane jest zespawać zamki u góry na dostępnej, odsłoniętej długości, przynajmniej na odcinku 50-80 cm, w celu 
zapewnienia współpracy brusów przy zginaniu. Przez zespawanie unika się również możliwości wzajemnych przesunięć brusów 
w zamkach. 

Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt na przeszkody w formie dużych głazów mogą 
ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć różne formy , tj może nastąpić: 
rozerwanie blachy ścianki między zamkami, 
zgniecenie dolnego końca ścianki. 
Uszkodzenia te dadzą się łatwo wyczuć podczas wbijania. Oznaką tego jest powolne zagłębienie się brusa oraz to, że przy 
uderzeniach młotem, młot odskakuje. 

W ściankach szczelnych stalowych zamki tak mocno ściągają sąsiednie blachy, że nieraz wskutek tego powstają 
następujące zjawiska : 
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poszczególne blachy wykazują skłonność do zbytniego przywierania swą dolną częścią do poprzednio wbitych blach; wywołuje 
to odchylenie od pionu i konieczność wprowadzania klinowych profili w ilości 1%-2% ogólnej ilości blach, w celu 
wyrównania do pionu przedniej ścianki. Aby możliwie zmniejszyć to odchylenie, należy dołem zacinać blachy ukośne, lecz 
z pochyleniem w odwrotnym kierunku niż w ściankach drewnianych. 

 
Szalunki rozporowo – przesuwne 
 
   Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów szalunkami rozporowo – przesuwnymi należy wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta zwracając szczególną uwagę na zachowanie warunków bezpieczeństwa. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w 
pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
 
 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w  SST D.02.01.01, D.02.02.01 oraz 
D.02.03.01. 
 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 
6.3.2. Szerokość wykopu 
 Szerokość nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm. 
 
6.3.3. Rzędne powierzchni wykopów 
 
       Rzędne nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
 
6.3.4. Spadek podłużny dna wykopu 
 
 Spadek podłużny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w 
stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
 
6.3.5. Zagęszczenie gruntu 
 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można 
określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
   
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1. Normy 
 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
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PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
8.2. Inne dokumenty 
 
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

V. S.S.T.  D.02.01.01  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH 
NIESKALISTYCH.  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach nieskalistych przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, 
kanalizacji tłocznej i trzech przepompowni ścieków w raz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Hutka gmina Wręczyca 
Wielka. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy kanalizacji i 
obejmują wykonanie wykopów  w gruntach nieskalistych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.02.00.01. 
 
2. MATERIAŁY (grunty) 
 
Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne wartości gęstości objętościowej 
gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.  
 
3. SPRZĘT 
 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST  D.02.00.01. 
 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST  D.02.00.01.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D.02.00.01. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków światków i kołków krawędziowych. 
 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzanymi przez służby geodezyjne). 
 W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych 
powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
 

a) górne krawędzie umocnienia ścian wykopu powinny wystawać co najmniej 15cm szczelnie przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 

przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

 
5.3. Roboty ziemne. 
 
 Wykopy należy wykonać jako otwarte budowlane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed 
szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny być one zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie 
odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych, właściwych dla danego materiału. 
 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 
dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, 
uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
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5.3.1. Zasady prowadzenia robót. 
 
 Metody wykonywania wykopów (ręczne lub mechaniczne) powinny być dostosowane do głębokości wykopów, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 
 Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
 
 Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się 
stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy wykonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w 
ten sposób, aby jednocześnie ustalone  były odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0.80m 
plus średnica przewodu. 
Obudowę ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego pogłębiania.  
 
5.3.2. Umocnienie ścian wykopu szalunkiem rozporowo – przesuwnym. 
 
 Dla wykopów wąskoprzestrzennych przewiduje się zastosowanie szalunku rozporowo – przesuwnego. Z uwagi na 
różnorodność dostępnych szalunków, dokumentacja projektowa i ST nie określają rodzaju zastosowanego urządzenia.  
Wykonawca w zależności od parametrów technicznych oraz wytycznych producenta szalunku przedstawi Inspektorowi do 
akceptacji przyjętą technologię i lokalizację robót prowadzonych z zastosowaniem szalunku rozporowo – przesuwnego. 
 
5.3.3. Umocnienie ścian ściankami szczelnymi. 
 
 Brusy stalowej ścianki szczelnej należy wbijać zawsze parami, przy czym łączenie brusów na zamek wykonywać 
należy zawczasu na placu budowy, zwykle w pewnej odległości od miejsca wbijania.  
 Do wbijania stalowych ścianek szczelnych należy używać ciężkich kafarów z młotami szybkobijącymi lub 
wibromłotów. 
Popłukiwanie strumieniem wody pod ciśnieniem może ułatwić i przyspieszyć wbijanie ścianki. 
 Przed wbiciem zamek łączący dwa elementy należy zacisnąć, aby  uniemożliwić ich rozłączenie w czasie wbijania. 
 Wbijanie ścianek szczelnych należy zacząć od narożnika. Narożny brus należy wbić bardzo starannie na taką 
głębokość, aby był należycie umocowany w gruncie. Następnie tuż przy nim na ziemi ułożyć należy prowadnice drewniane dł. 3-
5m o takim rozstawie, aby pomiędzy nimi można było wstawić brusy ścianki. 
                                                                                  
Z umocnionego i uszczelnionego wykopu należy odprowadzić wody gruntowe i napływające z wysięków poprzez pompowanie. 
 
5.4. Ruch budowlany 
 
 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń 
powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.02.00.01. 
 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
 
 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
zapewnienie stateczności skarp, 
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 
7.ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.02.00.01. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Spis przepisów związanych podano w SST D.02.00.01. 
 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
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VI. S.S.T.  D.02.03.01  WYKONANIE ZASYPÓW I NASYPÓW.  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nasypów/zasypów, przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, kanalizacji tłocznej. i 
trzech przepompowni ścieków w raz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Hutka gmina Wręczyca Wielka 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy kanałów 
sanitarnych oraz robót towarzyszących.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01. 
 
2. MATERIAŁY (grunty) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-02.00.01. 
 
2.2. Grunty i materiały do zasypów i nasypów 
 
 Grunty i materiały dopuszczone do budowy zasypów i nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-
02205 :1998. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-02.00.01. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-02.00.01. 
 
5.2. Wykonanie zasypów i nasypów 
 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
 
 Przed przystąpieniem do wykonywania zasypów i nasypów należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w SST D.01.00.00. 
 
5.2.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania zasypów i nasypów 
 
 Wybór gruntów i materiałów do wykonania zasypów i nasypów powinien być dokonany  z uwzględnieniem zasad 
podanych w pkt. 2. 
 
5.2.3. Zasady wykonania zasypów i nasypów 
 
5.2.3.1. Ogólne zasady wykonywania zasypów i nasypów 
 
 Zasypy i nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 
określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora 
nadzoru. 
 W celu zapewnienia stateczności zasypu i nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 
Zasypy i nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do ich budowy.  
Zasypy i nasypy powinny być wykonywane równomiernie na całej szerokości wykopu. 
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Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do 
zagęszczania.  
Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości 
zasypu i nasypu.  
Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w wykop.  
Inspektor nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
5.2.3.2. Wykonywanie zasypów i nasypów w okresie deszczów 
 
 Wykonywanie zasypów i nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to 
znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
 Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym 
albo hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia gruntu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy po zakończeniu robót 
ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. 
 W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu 
niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
 
5.2.3.3. Wykonywanie zasypów i nasypów w okresie mrozów 
 
 Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypów i nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 Nie dopuszcza się wbudowania w zasyp i nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. 
 W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie zasypów i nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 
należy usunąć śnieg  z powierzchni zasypów i nasypów. 
 Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać 
na niej następnych warstw. 
 
5.2.4. Zagęszczenie gruntu 
 
5.2.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
 
 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona  z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
 
5.2.4.2. Grubość warstwy 
 
 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
 
5.2.4.3. Wilgotność gruntu 
 
 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 
-   w gruntach niespoistych   2 % 
-   w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  2 % 
-   w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%,  4 % 
 
5.2.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 
 
 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia 
wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego  i wtórnego modułu odkształcenia. 
 Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie 
z normą PN-S-02205:1998 , należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie 
wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. 
 Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika 
zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 
 
a)    dla żwirów, pospółek i piasków 
2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0, 
2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0, 
 
b)   dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów – 2,0, 
 
c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, glin 
piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 
 
d)   dla narzutów kamiennych, rumoszu – 4, 
 
e)   dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 
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 Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić 
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje 
uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile 
Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 Powyższe wartości zagęszczenia gruntów dotyczą zasypów wykopów pod elementy kanalizacji sanitarnej 
zlokalizowanych pod istniejącymi drogami. W przypadku zasypów wykopów liniowych lub jamistych zlokalizowanych poza 
konstrukcją nawierzchni wymagany wskaźnik zagęszczenia Is wynosi 0,97 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01. 
 
6.2. Sprawdzenie jakości wykonania zasypów 
 
6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów 
 
 Sprawdzenie jakości wykonania zasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 
 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
badania przydatności gruntów do budowy zasypów i nasypów, 
badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw, 
badania zagęszczenia. 
 
6.2.2. Sprawdzenie zagęszczenia zasypu  
 
 Sprawdzenie zagęszczenia zasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub 
stosunku modułów odkształcenia  z wartościami określonymi w pkt 5. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty 
izotopowe. 
 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, oznaczenie 
modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru podano w SST D.02.00.01. 
 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
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VIII. S.S.T.  D.03.01.01  KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PCV, PE, 
KAMIONKOWYCH, PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE. 
 
WSTĘP 
 
Przedmiot SST 
 
   Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, kanalizacji tłocznej i trzech przepompowni 
ścieków w raz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Hutka gmina Wręczyca Wielka. 
 
Zakres stosowania SST. 
 
   SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
Zakres robót objętych SST 
 
   Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania kanalizacji sanitarnej: 
 
a) grawitacyjnej 
 
b) tłocznej 
 
b) przyłączy kanalizacyjnych, 
 
c) trzech sztuk podziemnych przepompowni ścieków  wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą, 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
    Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, a w szczególności PN-87/B-
01070, PN-92/B-10729 i SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 
   Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały  
 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej według zasad niniejszej ST są: 
 
2.1.1. Rury kanałowe PCV na kanale grawitacyjnym i przyłączach kanalizacyjnych, 
 
- rury kanałowe PCW lite jednobarwne typu ciężkiego oznakowane od wewnątrz  200/5,9, 160/4,7, łączniki i kształtki typu 
ciężkiego PCV  łączone na uszczelkę gumową– zgodnie z dokumentacją. 

 
2.1.2. Rury kanałowe przeciskowe kamionkowe na przyłączach kanalizacyjnych, 
 
- rury przeciskowe kamionkowe DN 150 i 200 (150/213 oraz 200/276), manszety kamionkowe. Rury kamionkowe przeciskowe 
minimalnie wewnętrznie glazurowane o wytrzymałości na zgniatanie 80kN/m. 
  
2.1.3. Rury na kanale tłocznym   
 
- PE 100 RC SDR17 o średnicy 90 mm , łączenie rurociągów poprzez zgrzewanie metodą elektrooporową. 
  
2.1.4. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne: 
 
 - komora robocza z kręgów betonowych lub żelbetowych średnicy Dn 1,20  i 1,0m  wg BN-86/8971-08 i KB1-38.4-3/7/-81, 
łączonych na uszczelkę gumową, dolna część komory - prefabrykowana z gotowo wyprofilowaną kinetą, z betonu  C 40/45  wg 
PN-EN 206-1. 
 
- żelbetowa płyta pokrywowa wg KB1-38.4.3/2/-69 typ PP-144/60, 
 
- właz kanałowy - żeliwny typu ciężkiego lub lekkiego poza wjazdami na posesjach mieszkańców D400  fi 600mm z wkładką z 
betonu B55 i pierścieniem odciążającym wg PN-87/H-74051/02, 
 
- stopnie włazowe - żeliwne wg PN-64/H-74086, 
 
 
2.1.5. Kształtki żeliwne i armatura odcinająca do zamontowania na kanalizacji tłocznej – zgodnie z dokumentacją. 
 
Uwaga : 
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  Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji Inspektora dokumentację zawierającą specyfikacje techniczno-
materiałowe dla przewidzianych do zastosowania materiałów wykonane przez wybranych przez siebie producentów i 
dostawców. Dokumentacja powinna zawierać zestawienie wszystkich parametrów technicznych, świadectw 
dopuszczenia ich do użytkowania oraz innych wymaganych dokumentów. Wymagane jest również uzyskanie 
pozytywnej pisemnej opinii Projektanta – jako przyszłego dzierżawcę sieci. Powyższe dokumenty należy przedstawić 
minimum 28 dni przed przewidywanym terminem złożenia zamówienia 
 
 
2.1.6.   Kontenerowe przepompownie ścieków - wyposażone zgodnie z dokumentacją projektową, system zasilania, 
oświetlenia, sterowania i komunikacji radiowej. Ponadto wyposażenie przepompowni ścieków winno się składać  z układu 
zasilania awaryjnego ( podłączenia pod agregat prądotwórczy lub z nadbudową z agregatem prądotwórczym stacjonarnym dla 
przepompowni przy ul. Głównej ) oraz układu wodno kanalizacyjnego. 
 
Uwaga : 
 
  Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji Inspektora dokumentację zawierającą specyfikację techniczno-
materiałową kompletnego systemu przepompowni, wykonaną przez wybranego przez siebie dostawcę. Dokumentacja 
powinna zawierać zestawienie wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu wraz z ich parametrami 
technicznymi, świadectwami dopuszczenia ich do użytkowania oraz innymi wymaganymi dokumentami. Wymagane 
jest również uzyskanie pozytywnej pisemnej opinii Projektanta. Powyższe dokumenty należy przedstawić minimum 28 
dni przed przewidywanym terminem złożenia zamówienia. 
 
3. SPRZĘT 
 
 Do wykonania robót należy stosować sprzęt , narzędzia ręczne i mechaniczne odpowiednie dla charakteru wykonywanych 
czynności technologicznych , zgodne z odpowiednimi normami , zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   
 
4. TRANSPORT 
 
Transport rur jest uregulowany odnośnymi przepisami ruchu kołowego na drogach publicznych. Przy transporcie transporcie 
stosować należy szczególności następujące wymagania : 
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
- przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza w przedziale od – 5 C do + 30 C,  
- szczególną ostrożność przy transporcie i przeładunku należy zachować przy temperaturze bliskiej 0 C i niższej z uwagi na 

kruchość materiałów w tych temperaturach, 
- podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, 
- podnoszenie pakietowanych przez producenta rur dźwigiem, powinno być wykonywane linami taśmowymi z niemetalowego 
splotu, a taśmy należy umieszczać na zewnątrz listew pakietu. 
 
Transport rur nie pakietowanych : 
- w samochodzie rury powinny być układane na równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i 

grubości co najmniej 2,5 cm , ułożonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed porysowaniem przez podłożenie tektury 
falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

- zabezpieczenie dolnej warstwy rur przed przesuwaniem można wykonać za pomocą kołków i klinów drewnianych 
- na platformach samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, 
- na rurach z PVC i PE nie wolno przewozić innych materiałów. 
 
kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
       Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. 
 
5.2. Zakres wykonywania robót. 
 
Miejsca pozyskania elementów kanalizacji sanitarnej i obiektów towarzyszących przewidzianych do realizacji zadania muszą 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej SST. 
 
 Składowanie materiałów. 
 
   Magazynowane rury i kształtki na placu budowy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych. Dłuższe magazynowanie rur i kształtek powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rury pakietowane należy magazynować w dwóch – trzech warstwach o maksymalnej wysokości sterty ok. 2 m., pod 
warunkiem, że listwy drewniane pakietu górnego będą spoczywały na listwach pakietu dolnego. 
Składowane rury nie pakietowane powinny być układane na równym podłożu na podkładach i przekładach drewnianych jak przy 
transporcie. Nie wolno składować rur cięższych na rurach lżejszych. Szerokość stosu składowanych rur  należy ograniczać 
wspornikami pionowymi z drewna. Rury należy składować kielichami naprzemianlegle z przesunięciem poza ukształtowanie 
kielicha. 
 
   Kleje i rozpuszczalniki należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, chłodnych, z dala od źródeł ciepła. 
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   Pojemniki z klejem lub rozpuszczalnikami muszą posiadać etykiety z oznaczeniem produktu oraz informacją o trującej 
zawartości. 
 
5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wykonania elementów kanalizacji sanitarnej. 
 
   Projektowane trasy kanałów powinny być trwale i widocznie oznakowane w terenie za pomocą kołków osiowych. Należy 
ustalić stałe repery. 
 
5.2.3. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 
 
   Oznakowanie robót zgodnie z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym". W miejscach, gdzie może 
zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu (a na noc dodatkowo 
oznaczyć światłami). 
 
5.2.4. Wykonanie wykopu pod elementy kanalizacji sanitarnej. 
 
Wykonanie wykopów podano w SST D.02.01.01 
 
    Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu budowlanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno 
wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-5 cm, a w gruntach 
nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie o 20 cm wyższym od projektowanego. 
Przy wykonywaniu wykopu należy przy udziale Inspektora nadzoru sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu 
kanalizacji wg Dokumentacji Projektowej. Wykop należy wykonać o ścianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za 
pomocą obudowy drewnianej, metalowej lub szalunków rozporowych. Napotkane w obrębie wewnętrznym wykopu przewody i 
kable należy zabezpieczyć według wymagań użytkowników tych urządzeń. 
 
5.2.5. Wykonanie podłoża pod rury. 
 
- w gruncie suchym: podsypka piaskowa grub. min.10cm dobrze zagęszczona z pogłębieniem na kołnierze rur. 
 
5.2.6. Wykonanie kanału sanitarnego. 
 
    Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na 
łożysko nośne rury kanałowej – zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowę kanalizacji rozpoczyna się od punktów 
węzłowych – studzienek rewizyjnych, obsadzonych zgodnie z zaprojektowanymi rzędnymi, przejściami szczelnymi dla rur z 
PCW. 
 
    Budowę kanału należy prowadzić  z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi, od rzędnych niższych do 
wyższych, odcinkami co 6 m. Wyrównywanie spadków przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 
niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długości. 
   
   W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe o głębokości ok. 10 cm dla umożliwienia wepchnięcia 
bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i wielkość dołka montażowego misi zapewniać warunki czystości – nie 
dostawania się piasku do wnętrza kielicha.   
  
Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony odpowiednim deklem 

Ułożony odcinek rury kanałowej – po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości spadków, wymaga zastabilizowania 
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokość ok. 10 cm ponad wierzch rury ( w końcowej fazie robót 
obsypkę uzupełnia się  do 30 cm ). 
    Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu 
piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka    
 
Odcinki kanałów sanitarnych przewidziane do realizacji metodami bezwykopowymi należy wykonać przy użyciu 
sprzętu specjalistycznego do mikrotunelingu, dostosowanego do przyjętych w projekcie: średnic, rodzaju materiału i 
długości odcinków przewidzianych do realizacji metodami bezwykopowymi. 
 
5.2.7. Wykonanie studzienek rewizyjnych. 
 
    Studzienki należy wykonać na uprzednio wzmocnionym (warstwa tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym 
fundamencie betonowym. Studzienki należy wykonywać w wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studzienek wkładać 
można ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego do 1,0 tony. 
 
    Komorę roboczą wykonać należy z materiałów opisanych w punkcie 2.1 niniejszej SST. przejścia rur kanalizacyjnych 
przez ściany komory należy wykonać przy użyciu przejść szczelnych – zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg  PN-87/H-74051/01 i 02. 
 
    Dno studzienki należy wykonać z zastosowaniem elementów żelbetowych prefabrykowanych z gotowo wyprofilowaną 
kinetą. Studzienki usytuowane w korpusie drogi powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-87/H-74051/02. 
 
   Stopnie włazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować mijankowo w dwóch rzędach, w 
odległościach pionowych 0,30 m i odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
 
5.2.8. Wykonanie kanalizacji z rur PE (tłocznej). 
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Wykonanie wykopów kanałowych 
 
   Wykopy kanałowe należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi dla kanalizacji grawitacyjnej, podanymi powyżej. 
 
Roboty montażowe. 
 
Warunki ogólne 
 
 Najmniejsze spadki przewodu powinny zapewnić możliwość spuszczenia ścieków z rurociągów nie mniej jednak niż 
0,1%. 
 
 Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być 
zgodna z dokumentacją. 
 
Wytyczne wykonania przewodów 
 
 Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej 
na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie   z 
dokumentacją projektową. 
 
 Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
 
 Połączenie rur należy wykonywać poprzez zgrzewanie elektrooporowe – zgodnie z instrukcją Producenta rur.. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC. 
 
Układanie rur przewodowych 
 
Technika łączenia rur - zgrzewanie elektrooporowe 
 
    Dla wykonania zgrzewania elektrooporowego stosuje się kształtki z wbudowanym elementem grzejnym w postaci 
spiralnie zwiniętego drutu oporowego, zatopionego w wewnętrznej części kształtki. Podczas przepływu prądu elektrycznego 
przez drut wydzielające się ciepło rozgrzewa polietylen na wewnętrznej powierzchni złączki i na zewnętrznej powierzchni rury, 
powodując jego uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie na skutek zwiększenia objętości gorącego tworzywa. 
   Pełną wytrzymałość uzyskuje się po ostudzeniu. 
 
    Zgrzewanie rozpoczyna się od przygotowania końcówek łączonych elementów poprzez usunięcie skrobakiem z ich 
powierzchni utlenionej warstwy polietylenu. Następnie elementy wsuwa się do kształtki i unieruchamia się specjalnymi 
uchwytami montażowymi, po czym do zacisków kształtki podłącza się kable zgrzewarki elektrooporowej i uruchamia 
automatyczny  proces poprzez naciśnięcie przycisku „ Start ”. Proces przebiega bez ingerencji człowieka, a poprawność 
wykonanego zgrzewu potwierdzona jest wydrukiem. Napięcie zgrzewania   w zależności od typu kształtek wynosi od 24 do 36 
V. 
 
   Minimalny czas chłodzenia określany jest przez producenta kształtek. 
 
    Próby ciśnieniowe mogą być przeprowadzone dopiero po całkowitym schłodzeniu wszystkich połączeń. Z reguły trwa 
to ok. 1 godz. od ostatniego zgrzewania. 
 
    Każda elektrokształtka ma swoje parametry zgrzewania i są one zapisane na niej w postaci nadruku, kodu 
kreskowego bądź na karcie magnetycznej. Istnieje też możliwość określania tych parametrów przez elektrozrzewarkę poprzez 
pomiar  parametrów drutu oporowego. 
    Wskazane jest wykonanie zgrzewania elektrozłączki danej firmy za pomocą jej zgrzewarki lub zgrzewarki 
uniwersalnej. 
 
5.2.9. Armatura odcinająca 
 
Armatura przewidziana do realizacji zadania została wyszczególniona w dokumentacji projektowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 
 
6.1. Badania materiałów użytych do budowy kanalizacji sanitarnej. 
 
   Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST i odpowiednich 
norm materiałowych podanych w punkcie 2 niniejszej SST. 
 
   Kontroli jakości robót należy dokonać wg PN-92/B-10735. Kontrola jakości wykonanych robót w szczególności dotyczy 
zgodności wykonania kanalizacji z Dokumentacją Projektową. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT . 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-92/B-10735.  
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 
PN-87/B-01070           Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
                                      Terminologia. 
PN-87/C-89004             Wyroby z tworzyw termoplastycznych. cechy i cechowanie 
PN-80/C-89205             Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-74/C-89200             Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
PN-92/b-10735             Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
                                       odbiorze. 
PN-92/B-10729             Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
BN-83/8971-06.00          Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
BN-86/8971-08              Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi żelbetowe i betonowe.  
BN-62/6738-07                Beton hydrotechniczny. 
PN-87/H-74051/02          Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego). 
PN-64/H-74086             Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-90/B-14501             Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/H-74080/01          Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
PN-88/H-74080/04          Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 
PN-58/C-96177             Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
PN-76/B-12037             Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
KB.4-3.3.1.10.(1)            studzienki ściekowe do odwodnienia dróg. 1983 r. 
KB.1-22.26.(6)              Kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm. 
KPED -  Katalog              Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa. 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 1982 r. 
 
Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozją projektowanych budowli. 
Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r. 
 
Katalog budownictwa 
 KB 4 - 4.11.6 (1) przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec 1979 r.) 
 KB 4 - 4.11.5 (5) studzienki wodociągowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.) 
 KB 8 - 13.7 (1) przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi  i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.). 

 
 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
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VIII. S.S.T.  D.03.02.01. PRZEJŚCIA POD DROGAMI  I CIEKAMI WODNYMI.  
 
1. WSTĘP 

Przedmiot SST 
 
   Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
realizacji przejść poprzecznych pod drogami i ciekami wodnymi, przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 
przyłączami kanalizacyjnymi, kanalizacji tłocznej i czterech przepompowni ścieków w raz z infrastrukturą towarzyszącą w 
miejscowości  Kopalnia, Aleksandria gmina Konopiska. 
 
1.2.   Zakres stosowania SST 
 
   SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych pod drogami i ciekami wodnymi.  
W zakres tych robót wchodzą: 

roboty przygotowawcze, 
wykonanie przewiertu (przepychu) wraz ze stabilizacją gruntu pod urządzenia przepychowe, 
wykonanie podłoża z płyt drogowych na wcześniej ustabilizowanym podłożu, 
wykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych (odwadniających), 
odwodnienie wykopów, 
montaż rur ochronnych (osłonowych), 
przeciąganie kanałów przewodowych w rurach ochronnych,  
roboty izolacyjne, 
uszczelnienie końców rury ochronnej, 
ułożenie rur kanalizacyjnych pod dnem rowu melioracyjnego lub cieku wodnego, 
próba szczelności, 
przywrócenie do stanu pierwotnego dróg, sączków drenarskich i zbieraczy, 
kontrola jakości. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00. 

2.2. Beton 

Beton powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 

2.3. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. 

2.4. Materiały izolacyjne 

2.4.1. Kity asfaltowe. 
2.4.2. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620. 
2.4.3. Sznur smołowany 

2.5. Rury osłonowe 

Rury ochronne, dwudzielne i stalowe zgodne z dokumentacją projektową i SST.  

2.6. Rury kanałowe 

Rury kanalizacyjne zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną SST D-03.01.01.  

2.7. Kruszywo 

Piasek wg PN-79/B-06711 

2.8. Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków  
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup.  
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych.  
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2.8.1. Rury kanałowe 
Rury PVC, PE i kamionkowe należy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo, przestrzegając warunków określonych przez producenta.  
Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do 

podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem, z ułożeniem równolegle przy stykających się wzajemnie 
kielichach.  

 
2.8.2. Rury stalowe 

Rury stalowe należy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. 
Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do 

podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem. 
 

2.8.3. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.  

2.9. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 
technicznego, atestami technicznymi, deklaracjami zgodności.  

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta.  

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora nadzoru.  

3.SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

żuraw budowlany samochodowy, 
maszyna do wierceń poziomych, 
sprzęt do zagęszczania gruntu, 
samochód skrzyniowy, 
samochód samowyładowczy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

odkształceń przewożonych materiałów, przestrzegając warunków określonych przez producenta.  
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 

środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, SST 
i wskazaniami Inspektora nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.  

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w 
czasie ruchu pojazdu.  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST S-00.00.00.i D-01.01.01 „Wytyczne trasy i punktów wysokościowych”.  

5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
Podstawę wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja SST D-01.01.01. Lokalizacja i 

wymiary winny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po 

wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki – świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia po 
rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie winno być wykonane przez służby geodezyjne Wykonawcy.  

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 
sprawdzanymi przez służby geodezyjne.  

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie  
z BHP i przepisami kodeksu ruchu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

5.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie i mechanicznie rozkopem, tam gdzie jest  
to przewidziane w dokumentacji projektowej. 
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5.4. Wykonanie przewiertów i  przecisków. 

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie przewiertów i przecisków pod nawierzchnią dróg o nawierzchni asfaltowej i 
pod istniejącym ciekiem wodnym. 
 
Załoga obsługująca urządzenia do realizacji przewiertów i przecisków, zależnie od wykonywanego zadania powinna składać 

się z 5 do 7 osób. Osobą kierującą grupą przewiertową i odpowiedzialną za zadanie jest kierownik grupy.  
 
Operator urządzeń musi posiadać stosowne, przewidziane przez producenta urządzeń, kwalifikacje do używania obsługi 

tychże urządzeń. 
 

Przejścia kanalizacji pod drogami o nawierzchni asfaltowej  należy  wykonać przewiertem  z zastosowaniem rur osłonowych 
stalowych. Przy realizacji przewiertów należy ściśle stosować się do instrukcji Producenta rur. 

Przejścia sieci i przyłączy kanalizacyjnych pod drogami o nawierzchni asfaltowej w drogach, których właścicielem jest Zarząd 
Dróg Powiatowych w Kłobucku  należy wykonać metodą przecisku z rur kamionkowych przeciskowych – mikrotunelingiem. 

5.5. Roboty wykonane rozkopem 

Tam, gdzie jest to przewidziane w dokumentacji projektowej: przekroczenia dróg o nawierzchni gruntowej, rowów 
melioracyjnych należy wykonywać ręcznie i mechanicznie rozkopem zgodnie z ST D-02.01.01.  

5.6. Przywrócenie do stanu pierwotnego 

Po wykonaniu kanalizacji, zasypanie wykopów należy rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności 
przyłączanych kanalizacji i roboty wykonać zgodnie ze Specyfikacją SST D-02.01.01. 
W przypadku przecięcia sączków drenarskich, zbieraczy, należy dokonać ponownego ich połączenia.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i 

podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 
 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.  
W szczególności kontrola powinna obejmować zgodność z Dokumentacją Projektową (materiał, spadki, izolacja, zasypka): 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z 

dokładnością do 1 cm, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości wykonanego podłoża, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową wykonanych wypełnień, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- rzędne na początku i końcu rury ochronnej powinny być wykonane z dokładnością do ±5 mm. 

7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

 

7.2. Odbiór techniczny częściowy 
 
Jest to odbiór techniczny częściowy części całości robot po zakończeniu danego etapu wpisanego pod fakturę. 

7.3. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu kanalizacyjnego po zakończeniu budowy (łącznie z odcinkami przejść 
przez przeszkody), przed przekazaniem do eksploatacji i będzie dokonany zgodnie z SST D-03.00.00.  
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Normy 

[1] BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
 [3] BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania 
[4] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
[5] PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
[6] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.  
[7] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
[8] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[9] BN-62/638-03 Beton hydrauliczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
[10] PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
[11] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
[12] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
[13] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[14] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  

i określenia.  
[15] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
[16] PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  

i ocena zgodności. 
[17] BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne 
[18] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe  

i żelbetowe. Nazwy i określenia 
[19] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowiska. 
[20] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
[21] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestrowy. 
[22] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
[23] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie. 
[24] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
[25] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
[26] PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  

9.2. Inne dokumenty 

[27] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych  
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.  

[28] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY – 1987r. 

[29] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce 
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
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IX. S.S.T.  D.03.03.01  KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU.  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, kanalizacji tłoczne i trzech przepompowni 
ścieków w raz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Hutka gmina Wręczyca Wielka. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
  SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w miejscach zbliżeń i krzyżowania się z istniejącym uzbrojeniem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

roboty przygotowawcze, 
montaż rur ochronnych (osłonowych), 
przeciąganie kanałów przewodowych w rurach ochronnych, 
roboty izolacyjne, 
uszczelnienie końców rury ochronnej, 
próba szczelności, 
kontrola jakości. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D–00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D – 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, 
powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego 
akceptację. 

2.2. Beton 

2.2.1. Beton powinien odpowiadać wymaganiom BN–62/6738 - 07. 

2.3. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN – 90/B – 14501. 

2.4. Materiały izolacyjne 

2.4.1. Kity asfaltowe. 
2.4.2. Lepik asfaltowy wg PN – 74/B – 24620 
2.4.3. Sznur smołowany. 

2.5. Rury osłonowe 

2.5.1. Rury stalowe. 
2.5.3. Rury dwudzielne z PVC i PEHD. 

2.6. Rury kanałowe 

Rury kanalizacyjne zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną SST D – 03.01.01. 

2.7. Kruszywo 

Piasek wg PN – 79/B – 06711. 

2.8. Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości o gatunków  
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód sanitarnych i 
opadowych. 
Warunki składowania materiałów winny być zgodne ze SST D – 03.01.01. 
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2.9. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D – 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt do wykonania robót: 

żuraw budowlany samochodowy, 
maszyna do wierceń poziomych, 
sprzęt do zagęszczania gruntu, 
samochód skrzyniowy, 
samochód samowyładowczy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D – 00.00.00.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

odkształceń przewożonych materiałów, przestrzegając warunków określonych przez producenta. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 

środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, 
SST, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w 
czasie ruchu pojazdu. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D – 00.00.00.i D-01.01.01. „Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych”. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 
 

Podstawę wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja SST D-01.01.01. Lokalizacja i 
wymiary winny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocą 
wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki – świadki jednostronne lub 
dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie winno być 
wykonane przez służby geodezyjne Wykonawcy. 

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 
sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie  
z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
W miejscach kolizji przekopy należy wykonać pod nadzorem właścicieli odnośnych instalacji. 

5.3. Roboty ziemne. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym, zgodnie SST 
D-02.01.01. z zabezpieczeniem podanym w Dokumentacji Projektowej. 

5.4. Roboty montażowe. 

Kanalizację krzyżującą się z istniejącym uzbrojeniem lub przebiegającą w jego sąsiedztwie w odległościach 
mniejszych od normatywnych należy wykonać w sposób określony w Dokumentacji Projektowej, w podanych tam rodzajach rur 
ochronnych, o średnicach dostosowanych do średnic rur kanałowych. Końce rur ochronnych wyprowadzić poza zewnętrzny 
obrys ścianki kanału, na odległość podaną w Dokumentacji. W rurach nie może być wykonane łączenie rur kanalizacyjnych. 

Przestrzeń między rurą osłonową i kanałową uszczelnić, zaizolować spoiny obwodowe, uszczelnić końcówki rur 
materiałami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
Każde skrzyżowanie i zbliżenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez właścicieli odnośnych instalacji. 

5.5. Przywrócenie do stanu pierwotnego. 

Po wykonaniu kanalizacji zasypanie wykopów należy rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności 
przyłączanych kanalizacji i roboty wykonać zgodnie ze Specyfikacją SST D-02.01.01. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D – 00.00.00. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania. 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  w zakresie i z częstotliwością 

określoną w niniejszej SST.  
W szczególności kontrola powinna obejmować zgodność z Dokumentacją Projektową (materiał, spadki, izolacja, zasypka): 

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z 
dokładnością do 1 cm, 

sprawdzenie rzędnych posadowienia, 
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
badanie i pomiary szerokości, grubości wykonanego podłoża, 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych wypełnień, 
sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
rzędne na początku i końcu rury ochronnej powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D – 00.00.00. 
Roboty uznaje się za wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

7.2. Odbiór techniczny częściowy 

Odbiorowi robót podlegają odcinki kanalizacji odebrane częściowo pod fakturę przejściową. 
 
7.3. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu kanalizacyjnego po zakończeniu budowy (łącznie z odcinkami przejść 
przez przeszkody), przed przekazaniem do eksploatacji.  
 
8. PODSTWA PŁATNOŚCI . 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

[1] BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe. 
[2] BN-83/8971-06.01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe typu „Wipro” 
[3] Bn-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.  
[4] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
[5] PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.  
[6] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
[7] PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania. 
[8] PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.  
[9] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
[10] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  
[11] PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
[12] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
[13] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
[14] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
[15] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
[16] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
[17] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  

i ocena zgodności.  
[18] BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne 
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[19] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe  
i żelbetowe. Nazwy i określenia. 

[20] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Klasyfikacja i określenie środowiska.  

[21] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  
[22] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestrowy. 
[23] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
[24] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.  
[25] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
[26] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
[27] PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy o gruntowania.  

9.2.  Inne dokumenty 

[28]  Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i 
polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.  

[29]  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
ARKADY – 1987r.  

[30]  Ustawa o odpadach (Dz. U. nr 62/2001 poz. 628) 
[31] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce 

komunalnej. Wydawnictwo Centrum  
Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 

  
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
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X. S.S.T.  D.04.01.01  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA.  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, przy budowie kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, kanalizacji tłocznej i trzech przepompowni ścieków w raz z 
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Hutka gmina Wręczyca Wielka. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna ( SST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do wykonania konstrukcji nawierzchni dla wykonania odtworzenia nawierzchni jezdni po robotach związanych 
z budową kanalizacji sanitarnej.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST 
D.00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
 
 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor może dopuścić wykonanie koryta i 
profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, koparek z 
czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D.00.00.00. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
         Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczania podłoża ,jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
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 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i 
do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 
wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa 
korpusu Minimalna wartość Is dla: 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża 
 

1,00 
 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta w 3 punktach na całej długości 
2 Równość podłużna j.w. 
3 Równość poprzeczna j.w. 
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4 Spadki poprzeczne *) j.w. 
5 Rzędne wysokościowe co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach  
6 Ukształtowanie osi w planie *) co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach  
7 Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu podłoża 
w 3 punktach na całej powierzchni robót  

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

 
 
6.2.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
 
 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-
04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.3. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 
podanego w tablicy 1. 
 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być 
większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 
  
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych powinny być naprawione przez 
spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. 
 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
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XI. S.S.T.  D.04.02.01  WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE. 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 
przyłączami kanalizacyjnymi, kanalizacji tłoczne i trzech przepompowni ścieków w raz z infrastrukturą towarzyszącą w 
miejscowości Hutka gmina Wręczyca Wielka. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw 
odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku odtworzeń nawierzchni po wykopach kanałowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w 
SST D.00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinających są: 
piaski, 
żwir i mieszanka, 
miał (kamienny). 
 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
 
 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D
d   

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

U
d
d

 60

10
5  

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
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. 
 
 Żwir 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. 
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2.4. Składowanie materiałów 
 
2.4.1. Składowanie kruszywa 
 
 Jeżeli 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. Podłoże w miejscu składowania powinno 
być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się możliwością 
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 SST D.00.00.00. 
 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
         Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 
 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D.02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D.04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej 
próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 
5.4. Utrzymanie warstwy odcinającej 
 
 Warstwa i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym 
stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 
nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00.. 
 
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. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 
2.3. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Szerokość warstwy 
 
 Szerokość warstwy musi być dostosowana do szerokości odtwarzanej części jezdnej drogi. 
 
6.3.2. Równość warstwy 
 
 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.3.3. Rzędne wysokościowe 
 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy odtwarzanej a rzędnymi warstw istniejących nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
6.3.4. Grubość warstwy 
 
 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -    2cm. 
 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 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 wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.3.5. Zagęszczenie warstwy 
 
 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12  nie powinien być mniejszy 
od 1. 
 Jeżeli 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 należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
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. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
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XII. S.S.T.  D.04.04.00  PODBUDAWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, przy budowie kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, kanalizacji tłocznej i trzech przepompowni ścieków w raz z 
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Hutka gmina Wręczyca Wielka. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów 
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102  i obejmują SST: 
D.05.05.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00.  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-05.05.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 
 Krzywą uziarnienia kruszywa określa się zgodnie z PN-B-06714-15. 
  
2.3.2. Właściwości kruszywa 
 
 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

Wymagania 
Kruszywa łamane 

Podbudowa 
 

Lp. 

 
Wyszczególnienie 

właściwości 
zasadnicza pomocnicza 

 
Badania 
Według 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2         do 12 PN-B-06714-15  

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

5 10 PN-B-06714-15 

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

35 40 PN-B-06714-16 

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

 
1 

 
1 PN-B-04481 

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

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01 

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

 
 

35 
 

30 

 
 

50 
 

35 

 
PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 
niż 

3 5 PN-B-06714-18 

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

 
5 

 
10 PN-B-06714-19 
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9 Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej 
niż 

 
- 

 
- PN-B-06714-37 

PN-B-06714-39 

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

 
1 

 
1 PN-B-06714-28 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS  1,00 
b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 
 
 
PN-S-06102 

 
2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 
 
 Na warstwę odsączającą stosuje się: 
żwir 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, 
 
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, 
żużel 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 należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 . 
 
2.3.6. Woda 
 
 Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie 

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

stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
 Kruszywa można 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 
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         Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 
 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-05.02.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża” i SST D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 
 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy.  
 
5.3. 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 może przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora 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. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.4. Utrzymanie podbudowy  
 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał,  gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Uziarnienie mieszanki 
 
 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi 
nadzoru. 
 
6.2.2. Wilgotność mieszanki  
 
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481  (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 
 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 . 
 
6.2.3. Zagęszczenie podbudowy 
 
 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 
jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, 
wg BN-64/8931-02. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E
E

1

2      2,2 

6.2.4. Właściwości kruszywa 
 
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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8.1. Normy 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
PN-B-30020 Wapno 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
PN-S-96035 Popioły lotne 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
8.2. Inne dokumenty 
 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
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XIV. S.S.T.  D.04.04.02  PODBUDAWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANA MECHANICZNIE. 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy budowie 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, kanalizacji tłocznej. i trzech przepompowni ścieków w 
raz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Hutka gmina Wręczyca Wielka. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dla odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni. 
 
 Ustalenia zawarte są w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, 
która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne”  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo 
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych 
od 8 mm.   
 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 
 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne”.  
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  
 
3. SPRZĘT 
 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” . 
 
4. TRANSPORT 
 Wymagania dotyczące transportu podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
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 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” . 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 
 Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” . 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 
 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” . 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
 
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” . 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” . 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” . 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne”. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” . 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Normy i przepisy związane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” . 
 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
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XVIII. S.S.T.  D.05.03.05  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego, przy budowie kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, kanalizacji tłocznej i trzech przepompowni ścieków w raz z infrastrukturą 
towarzyszącą w miejscowości Hutka gmina Wręczyca Wielka. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
2.2. Asfalt 
 
 Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. 
 
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. 
 
2.3. Wypełniacz 
 
 Należy 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 

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

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

11112:1996, PN-B-11115:1998  
a) ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (żużle pomie-dziowe i 
stalownicze) 

 
 
kl. I; gat.1 
jw.2) 

 

kl. I; gat.1 
2 Żwir i mieszanka  

wg PN-B-11111:1996 
 
- 

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

 
kl. I; gat.1 

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

 
podstawowy 

5 Asfalt drogowy  
wg PN-EN-12591: 2002 

D 50/70 

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

 
2.5. Kruszywo 
 
 W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1. 
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Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
2.6. Asfalt upłynniony 
 
 Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. 
 
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 
 
 Należy 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 SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością 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 ciężkich , 
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 SST D.00.00.00. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Asfalt 
 
 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
cysternach kolejowych, 
cysternach samochodowych, 
bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
4.2.2. Wypełniacz 
 
 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
 
 Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
 
4.2.3. Kruszywo 
 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 
 
 Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i 
podczas oczekiwania na rozładunek. 
 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem 
warunku zachowania temperatury wbudowania. 
 
 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Przygotowanie podłoża 
 
 Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża 
powinna być sucha i czysta. 
 W przypadku gdy nierówności podłoża należy je wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
 Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 
upłynnionym. 
 Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem 
uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
5.3. Połączenie międzywarstwowe 
 
 Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w 
celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 
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 powyżej 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. 
 
5.4. Warunki przystąpienia do robót 
 
 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5o C 
dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości   8 cm. Nie dopuszcza się układania 
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru  (V > 16 m/s). 
 
5.5. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 
 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 
sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w 
pkcie 5.3. 
 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50/70   130o C, 
 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. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. 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 z dopuszczalną  tolerancją. Dopuszcza się wykonanie badań innymi 
równoważnymi metodami. 
 
6.2.2. Badanie właściwości asfaltu 
 
 Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
 
6.2.3. Badanie właściwości kruszywa 
 
 Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
 
6.2.4. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki 
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego  
 
6.3.1. Szerokość warstwy 
 
 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z szerokością przyjętą w dokumentacji 
projektowej,  z tolerancją +5 cm.  
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6.3.2. Rzędne wysokościowe 
 
 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być dostosowane do istniejącej nienaruszonej robotami nawierzchni. 
 
6.3.3. Grubość warstwy 
 
 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %. 
 
6.3.4. Złącza podłużne 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. 
 
6.3.5. Wygląd warstwy 
 
 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne. 
 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1. Normy 
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
3. PN-B-11113:1996 
 
4.PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego               do nawierzchni 
drogowych 

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie   i transport 
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 
 
  9. PN-S-96504:1961 
 
10. PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem         i łatą 
 
8.2. Inne dokumenty 
 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
 
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, 
Warszawa, 1997 
 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 
 
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych   z naturalnie rozdrobnionego surowca 
skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
 
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania 
odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. 
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
 
 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
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XVI. S.S.T.  D.05.02.00  NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE. 
WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni twardych nieulepszonych, przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami 
kanalizacyjnymi, kanalizacji tłocznej i trzech przepompowni ścieków w raz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Hutka 
gmina Wręczyca Wielka. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z odtworzeniem nawierzchni twardych nieulepszonych.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D – 00.00.00 ‘Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D – 00.00.00 ‘Wymagania 
ogólne”. 

2.2. Piasek 
 Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spełniać wymagania PN-B-
11113 [16] dla gat. 1 lub 2. 
 
2.3. Woda 
 Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczenia i zamulania nawierzchni może być studzienna lub z wodociągów, bez 
specjalnych wymagań. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D – 00.00.00 ‘Wymagania ogólne”. Do wykonania nawierzchni 
tłuczniowych należy stosować sprzęt określony w SST D - 05.02.01 „Nawierzchnia tłuczniowa” 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D – 00.00.00 ‘Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów kamiennych 
 Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu 
kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. 
 Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości kamienia, aby nie 
dopuścić do obtłukiwania krawędzi. 

 
4.2. Transport materiałów kamiennych 
 
 Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu 
kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. 
 Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości kamienia, aby nie 
dopuścić do obtłukiwania krawędzi. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D – 00.00.00 ‘Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Przygotowanie podłoża 
 
 Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno spełniać wymagania określone w SST D - 04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami, wykazuje 
jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
5.3. Wykonanie nawierzchni 
 
 Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni podano SST D -05.02.01 „Nawierzchnia tłuczniowa”  

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D – 00.00.00 ‘Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru wyniki badań lub raport o 
właściwościach materiałów, które mają być zastosowane. 
 
6.3. Badania w czasie robót i po ich wykonaniu 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni ustala Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zarządcą 
drogi. 

  
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D – 00.00.00 ‘Wymagania ogólne”.   Odbioru robót odtworzeniowych należy 
dokonać przy udziale Zarządcy drogi. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami SST D – 00.00.00 ‘Wymagania ogólne”. Ich zakres powinien być 
ustalony z Zarządcą drogi. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1. Normy 
  1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
  2. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
  3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
  4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
  5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość) 
  6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
  7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji 
12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
14. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
15. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania             i ocena 

zgodności 
18. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
19. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne 
20. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
22. BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
23. BN-64/8931-02 Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 
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24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
  
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
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XVII. S.S.T.  D.05.02.01. NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni tłuczniowych, przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, 
kanalizacji tłocznej i trzech przepompowni ścieków w raz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Hutka gmina Wręczyca 
Wielka. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odtworzeniem nawierzchni 
tłuczniowej.  
Nawierzchnię tłuczniową wykonuje się  bezpośrednio na podłożu gruntowym przepuszczalnym. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D -05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania 
ogólne” . 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano SST D -05.02.00 „Nawierzchnie 
twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 są: 
- kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
- mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112, 
- kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113, 
-  woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia, 
- walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym 
wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 
kN/m2,  
- przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do 
napełniania beczkowozów wodą. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D- 05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. 
Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów kamiennych 
 
 Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu 
kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. 
 Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości kamienia, aby nie 
dopuścić do obtłukiwania krawędzi. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”  
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 
 Podłoże pod nawierzchnię tłuczniową powinno być przygotowane zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w SST 
D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”. 
 Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnią tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca albo 
warstwa geotekstyliów. 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 
 Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 7 cm. 
 Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Nawierzchnię o grubości 
powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
 Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m.  
 Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze 
około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej. 
 Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4 do 20 
mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. 
 W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co 
powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem. 
 Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy 
kruszywa przed wałami. 

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jeśli nie była 
zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczona) przez samochody na całej jej 
szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie 
ustawianie zastaw. 
 
5.3. Wykonanie nawierzchni 
 Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni podano SST D -05.02.01 „Nawierzchnia tłuczniowa”  

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. 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 do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszywa przeznaczonego do zastosowania w pracach odtworzeniowych. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
 
 W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować: 
a)     uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie, 
 Badania pełne kruszywa, 2.3 powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inspektora nadzoru.  
 
6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej 
 
 Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch losowo 
wybranych punktach lub na życzenie Inspektora nadzoru. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać  10%. 
 
6.5. Pomiar nośności nawierzchni 
 
 Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 [23]. 
Pomiar należy wykonać  według zaleceń Inspektora nadzoru. 
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6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 

 Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. 
Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 

 Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od dopuszczalnych  
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą grubość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena. 

 Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności nawierzchni wynikło z 
niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Przepisy związane podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 10. 
 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
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XVIII. S.S.T.  D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji nawierzchni z betonowej kostki brukowej, przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 
przyłączami kanalizacyjnymi, kanalizacji tłocznej i trzech przepompowni ścieków w raz z infrastrukturą towarzyszącą w 
miejscowości Hutka gmina Wręczyca Wielka. Dotyczą rozebrania i odtworzenia chodnika z materiału z odzysku po wykonaniu 
kanału sanitarnego oraz do robót związanych z zagospodarowaniem terenu przepompowni ścieków. W przypadku uszkodzenia 
kostki istniejącej przed jej rozebraniem przez pracujący sprzęt należy ją na koszt Wykonawcy wymienić na materiał nowy 
nieuszkodzony. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.1. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

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

2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania.  
 
2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać: 
       2 mm, dla kostek o grubości  80 mm, 
       3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do prac odtworzeniowych należy zastosować kostkę o gr. 80mm, dostosowanej do nawierzchni dla ruchu 
samochodowego. 
 Kolor kostki należy dostosować do koloru już istniejącego. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
 Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 

 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250  i wynosić nie więcej niż 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. 
 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
-      próbka nie wykazuje pęknięć, 
 strata masy nie przekracza 5%, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
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2.2.7. Ścieralność 

 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 
mm. 

 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 
2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca 
się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 

2.3.2. Kruszywo 

 Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 . 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 
wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg PN-B-32250 . 

2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na 
niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej należy wykonywać ręcznie. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 
 Kostki betonowe należy transportować w sposób zapewniający ich pozostanie w stanie nienaruszonym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Podłoże 
 
 Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub 
nasypowy o WP  35 . 
 Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 
5.5. Podsypka 
 

 Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
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5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 

 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 
do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest 
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na: 
       pomierzenie szerokości spoin, 
       sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
       sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
       sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.4.1. Nierówności podłużne 

 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny 
przekraczać 0,8 cm. 

 
7.ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTD-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  SST i wymaganiami Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
  przygotowanie podłoża, 
 wykonanie podsypki. 
  
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

  

 Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
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XIX. S.S.T.  D.07.01.01.  ROWY. 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odtworzeniem rowów przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, 
kanalizacji tłocznej i trzech przepompowni ścieków w raz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Hutka gmina Wręczyca 
Wielka. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odtwarzaniem rowów 
przydrożnych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
 Materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .. 
 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót odtworzeniowych 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
koparek podsiębiernych, 
spycharek lemieszowych, 
równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 
urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
4.2. Transport materiałów 
 
 Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych środków transportowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wyprofilowanie dna i skarp rowu 
 
 W wyniku prac odtworzeniowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-
S-02204 [1]: 
- dla rowu przydrożnego w kształcie: 
trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 0,30 m do 1,20 m liczona 

jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; 
trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, nachylenie skarpy 

zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 1,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej 
rowu; 

opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu 
1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 0,50 m 
liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; 

dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej   0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, głębokość co 
najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony co najmniej o 3,0 m od krawędzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i 
zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach. 
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dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej  0,40 m, głębokość minimum 0,50 m, przebieg 
prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m. 

 Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach 
nie przekraczających 200 m - 0,1%. 
 Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: 
przy nieumocnionych skarpach i dnie 
 - w gruntach piaszczystych - 1,5%, 
 - w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 
 - w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 
 - w gruntach skalistych - 10,0%; 
przy umocnionych skarpach i dnie 
 - matą trawiastą - 2,0%, 
 - darniną - 3,0%, 
 - faszyną - 4,0%, 
 - brukiem na sucho - 6,0%, 
 - elementami betonowymi - 10,0%, 
              - brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 
 
5.3. Roboty wykończeniowe 
 
 Nadmiar gruntu pochodzącego z odbudowywanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb pasa drogowego i 
rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora. 
 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp 
 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadek podłużny rowu 1 km na każde 5 km drogi 

2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m 

3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m 

 

6.2.1. Spadki podłużne rowu 

 Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5% spadku. 

6.2.2. Szerokość i głębokość rowu 

 Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  5 cm. 

6.2.3. Powierzchnia skarp 

 Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien przekraczać 
3cm. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1. Normy 
 
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
10.2. Inne materiały 
2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne 
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XX. S.S.T.  D.09.01.01.  OGRODZENIA 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem ogrodzenia przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami 
kanalizacyjnymi, kanalizacji tłocznej i trzech przepompowni ścieków w raz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Hutka 
gmina Wręczyca Wielka. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
1.3.1. Zakres stosowania ogrodzenia 
 
 Ogrodzenie obiektów przepompowni. 
 
1.3.2. Rodzaj ogrodzenia 
 
 Ogrodzenie dla realizacji zadania – zgodnie z projektem. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.4.1. Przepisy ogólne 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
1.4.2. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń 
 
 Ogrodzenia przepompowni należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
 
 Ogrodzenie powinno spełniać następujące warunki: 
 
a) w zakresie lokalizacji ogrodzenia 
 
   Ogrodzenie powinno stanowić szczelną barierę na całej długości. Lokalizacja ogrodzenia powinna uwzględniać obowiązujące 
przepisy budowlane oraz potrzeby służby utrzymaniowej, umożliwiając m.in. wjazd na teren ogrodzony sprzętu budowlanego ( 
dźwig, żuraw itp. ) 
 
b) w zakresie wysokości ogrodzenia 
 
   Podstawowa wysokość ogrodzenia powinna być zgodna z dokumentacją projektową .  
 
c) w zakresie szczelności ogrodzenia 
 
   Ogrodzenie powinno dokładnie przylegać do terenu. Spód ogrodzenia nie powinien  być położony wyżej niż 5 cm nad 
terenem. 
 
d) w zakresie dostępności do drogi przez bramy i furtki 
 
   Bramy i furtki w ogrodzeniu należy wykonywać w miejscach potrzebnych do korzystania przez: 
służbę utrzymania, 
personel obsługi  
inne uprawnione osoby. 
Materiały na bramy i furtki powinny spełniać wymagania przewidziane dla elementów ogrodzenia. 
 
e) w zakresie trwałości ogrodzenia 
 
    Ogrodzenia powinny zachowywać trwałość co najmniej przez 15 lat. W związku z tym metalowe elementy ogrodzenia 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez powłoki cynkowe lub inne powłoki zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
    Ogrodzenie powinno być łatwo wymienialne w celu ułatwienia naprawy uszkodzeń lub potrzeby demontażu na 
przewidywanych przejazdach awaryjnych. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń, objętych niniejszą SST, są: 
siatki metalowe, 
słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe, 
materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Siatki metalowe 
 
2.3.1.1. Siatka pleciona ślimakowa 
 
 Siatka pleciona ślimakowa (przykład: załącznik 11.1, pkt 11.1.2.a) powinna odpowiadać wymaganiom określonym 
przez BN-83/5032-02, podanym w tablicach 1 i 2. 
 
 Długość dostarczanej przez producenta siatki, zwiniętej w rolkę, powinna wynosić od 10 do 25 m. Odchyłki długości 
nie powinny przekraczać  0,1 m dla wielkości 30 oraz    0,2 m dla siatek wielkości od 40 do 70. 
 
 Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala powinna być wykonana z 
jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez połączenie spirali wszystkimi zwojami. Końce 
spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w odległości co najmniej 30% wymiaru boku oczka. 
 
 Siatki w rolkach należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 
działających korodująco. 
 
 Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, ze stali ST1 według PN-M-80026. Dopuszcza się pokrywanie drutu 
innymi powłokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru. Wytrzymałość drutu na rozciąganie powinna 
wynosić co najmniej 588 MPa . 
 Drut powinien być ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyższą dokładnością ocynkowania, określoną zgodnie z 
PN-M-80026 [31]  
 
 Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 na żądanie odbiorcy, ma obowiązek wystawić 
zaświadczenie zawierające m.in. wyniki przeprowadzonych badań, w tym sprawdzenia grubości powłoki cynkowej według PN-
M-80006. 
 
2.3.1.2. Siatki metalowe innych typów 
 
 Siatki metalowe innych typów, jak np. siatka zwijana z drutu, siatka o splocie tkackim, siatka jednolita z ciętej blachy 
stalowej, siatka zgrzewana, siatki skręcane z różnymi kształtami oczek, siatka w ramach stalowych, itp. powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w punkcie 2.3.1.1 niniejszej SST, z wyjątkiem zaleceń nawiązujących bezpośrednio do cech siatki 
plecionej ślimakowej. 
 
 Wszystkie odstępstwa i zmiany w stosunku do wymagań określonych w p. 2.3.1.1 Wykonawca powinien przedstawić 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
2.3.2. Słupki i elementy metalowe 
 
2.3.2.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków 
 
 Słupki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych i wyjątkowo o kształcie kwadratowym 
lub prostokątnym względnie z kształtowników: kątowników, ceowników (w tym: częściowo zamkniętych) i dwuteowników, 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST . 
 
 
2.3.2.2. Wymagania dla rur 
 
 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220. 
 
 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i 
naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w 
granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
 
 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
 
 Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: 
długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 
długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i 

z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 
 
 Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m 
długości rury. 
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 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-
07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. 
 
 Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200. 
 
 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym ze 
składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 
3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych). Cechowanie na rurze lub 
przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 
 
2.3.2.3. Wymagania dla łączników metalowych do mocowania elementów ogrodzenia 
 
 Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą elementów ogrodzenia 
jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
 
 Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innej 
uzgodnionej. 
 
 Do każdej partii dostawy, na żądanie składającego zamówienie, powinno być wystawione przez wytwórcę 
zaświadczenie zawierające co najmniej: datę wystawienia zaświadczenia, nazwę i adres wytwórni, oznaczenie wyrobu, liczbę 
dostarczonych sztuk, ew. masę partii, wyniki badań oraz podpis i pieczęć wytwórni. 
 
 Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od 
wielkości i masy wyrobów. 
 
 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez uszkodzeniem. 
 
 Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania: a) umiarkowanych 8 m, b) 
ciężkich - 12m, zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej środowisk według PN-H-04651. 
 
2.3.2.4. Wymagania dla drutu spawalniczego 
 
 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nadzoru przewidują wykonanie spawanych połączeń elementów 
ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawania gazowego 
acetylenowo-tlenowego. 
 Średnica drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych, lub od 6 do 8 mm  gdy elementy łączone są 
grubsze niż 15 mm. 
 
 Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów. 
 
 Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosić: 
 Średnica drutu, mm  Wytrzymałość na rozciąganie 
      od 1,2 do 1,6          od 750 do 1200 MPa 
      od 2,0 do 3,0          od 550 do 1000 MPa 
        powyżej 3,0          od 450 do   900 MPa. 
 
 Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach.  Kręgi drutów powinny składać się z jednego 
odcinka drutu, a zwoje nie powinny być splątane. Każdy krąg drutu powinien być związany miękkim drutem co najmniej w trzech 
miejscach. Drut na szpulach powinien składać się z jednego odcinka o regularnych i niesplątanych zwojach, nawiniętych 
regularnie i ściśle na całej szerokości szpuli. Pręty w pakietach powinny być związane miękkim drutem, co najmniej w dwóch 
miejscach, w wiązki o masie od 10 do 40 kg. Łączna maksymalna masa pakowanych drutów i prętów nie powinna przekraczać 
50 kg netto. Każdy krąg, szpula drutu i wiązka prętów powinna mieć przywieszkę co najmniej z danymi: nazwą wytwórcy, 
oznaczeniem wyrobu, numerem partii drutu (prętów), masą netto, potwierdzeniem kontroli o jakości wyrobu. 
 
 Do każdej partii drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w którym podane są następujące wyniki badań: 
oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie składu chemicznego, sprawdzenie wytrzymałości drutu na 
rozciąganie, sprawdzenie sprężystości drutu, sprawdzenie kręgów drutu i pakowania oraz stwierdzenie zgodności własności 
drutów lub prętów z normą.  
 
 Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynników wywołujących korozję. 
 
2.3.2.5. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych 
 
 W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona być z cynku o 
czystości nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna 
być zgodna z wymaganiami PN-H-04623. 
 
 Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać widocznych 
wad, jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 
 
2.3.3. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro” 
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 Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie 
powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, 
deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. 
 
 Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być B 15 lub B 20. Beton 
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 
 
 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. 
 
 Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno 
spełniać wymagania PN-B-06712. 
 
 Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodę pitną. 
 
 Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, SST lub 
wskazania Inspektora nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być 
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010. 
 
 Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektora 
nadzoru. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w 
zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny 
odpowiadać postanowieniom PN-B-03264. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 
 
 Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, 
drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
 
 Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie 
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów 
betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
4.2. Transport materiałów 
 
 Siatkę metalową należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
 
 Rury stalowe na słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu.   W przypadku załadowania na środek 
transportu więcej niż jednej partii rur należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 
 
 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
 
 Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją, zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
         Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
5.2. Zasady wykonania ogrodzeń 
 
 W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres robót 
ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu  budowy i na zapleczu. 
 
 Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie 
dokumentacji projektowej, SST. 
 
 Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
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wykonanie dołów pod słupki, 
wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
ustawienie słupków (metalowych, żelbetowych), 
wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego, względnie ustawienie desek 

żelbetowych), 
wykonanie bram i furtek. 
 
5.3. Wykonanie dołów pod słupki 
 
 Jeśli dokumentacja projektowa, SST nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej 
o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m. 
 
 Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać 
podziału odcinków prostych na mniejsze odległości: 
dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, że przy wysokości siatki przekraczającej 2,2 m - po ok. 2 m, 
dla ogrodzenia żelbetowego - równe długościom desek prefabrykowanych, 
i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. 
 
 Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 
 
5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
 
 Słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie 
budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Słupki betonowe mogą być obłożone kamieniami lub gruzem i 
przysypane ziemią. 
 
 Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu 2. 
Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 
 
 Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac 
(np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania 
fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach. 
 
5.5. Ustawienie słupków 
 
 Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. 
 
 Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o należy 
zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem 
około od 30 do 45o.  
 
 Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających przez 
posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny 
być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 
 
5.6. Wykonanie siatki w ramach 
 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to siatka powinna być umieszczona w ramach z kątownika 
(np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm). 
 
 Zaleca się stosowanie jednakowych odległości między słupkami, w celu zachowania możliwie jednego wymiaru ramy. 
Krótsze ramy można wykonać przy narożnikach i bramach.  
 
Górne krawędzie ram ogrodzenia powinny być zawsze poziome. 
 
 Prześwity między ramą a słupkiem nie powinny być większe niż 8 do 10 cm. 
 
 Ramy z siatką umieszcza się między słupkami i przymocowuje do słupków w sposób zgodny z dokumentacją 
projektową, SST (przykłady mocowania ram do słupków podano w załączniku 11.4). W celu uniknięcia wydłużenia lub kurczenia 
się ram pod wpływem temperatury zaleca się mocować ramy do słupków za pomocą śrub i płaskowników z otworami 
podłużnymi. 
 
5.7. Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia 
 
 Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011. 
 
 Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny 
przekraczać  0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i  1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm. 
 
 Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie powinien 
być większy niż 1 mm. 
 
5.8. Wykonanie bram i furtek 
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 Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających 
ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala Inspektor. 
 
 Zaleca się wykonanie bram i furtek z kątowników (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innych 
kształtowników z wypełnieniem ram siatkami metalowymi. 
Każda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp. 
 
5.9. Malowanie ogrodzeń metalowych 
 
 Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie   w dni pogodne, przy zalecanej 
temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie należy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej +5oC, jak również 
malować metodą natryskową w temperaturze poniżej +15oC oraz podczas występującej mgły i rosy. 
 
 Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń: 
z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ew. starą, łuszczącą się farbę i 
inne zabrudzenia, zmniejszające przyczepność farby do podłoża; przez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, 
odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowanie, odpalanie, ługowanie lub przy zastosowaniu innych środków, 
zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1, 
przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek ogólnego 
stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę, 
do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, dobrej jakości, z nie 
przekroczonym okresem gwarancji, jako: 
farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 
farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.) 
oraz rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby, farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do 
malowania przez usunięcie „kożucha” (zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie 
(połączenie lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ew. przecedzenie (usunięcie 
nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń), 
malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą natryskową (pistoletami elektrycznymi, 
urządzeniami kompresorowymi itp.), 
z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową, przy czym każdą następną 
warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej. 
 
 Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 . 
 
 Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem fundamentu, ze 
względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozję 
słupka. 
 
 Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi  i środowiska, z niską zawartością 
m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Inspektora nadzoru badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika). 
 
 Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki 
poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz  z samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu 
ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00  „Wymagania ogólne” . 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) oraz 
wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi nadzoru w celu 
akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2.3. 
 Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o 
jakości (atesty) należą: 
siatki ogrodzeniowe, 
rury  na słupki, 
drut spawalniczy, 
pręty zbrojeniowe, 
 Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania fundamentów 
betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor 
może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
 
 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
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W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i 
materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.3. 
 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
 
 W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,  
prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  
poprawność wykonania fundamentów pod słupki,  
poprawność ustawienia słupków,  
prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej,  
poprawność wykonania bram i furtek,  
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inspektora 
odrzucone. 
 
 Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.. 
 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST , jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1. Normy 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi 
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
PN-H-82200 Cynk 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
 
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne 

wytyczne 
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin 

zewnętrznych 
PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania 
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie 

skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych 
po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

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

staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 
8.2. Inne dokumenty 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 1979-1982 
Wytyczne stosowania ogrodzeń drogowych (projekt). CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 1990 

 Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  


