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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 PCV SN 8 

SDR 34 w ulicy Zachodniej oraz ulicy Prusa wraz z odejściami bocznymi o średnicy DN 160 PCV 

SN 8 SDR 34 do granic każdej istniejącej działki budowlanej, tj. w działkach numer ewidencyjny 

460, 501/1, 501/2, 505 obręb geodezyjny numer 18 – Łask oraz działka numer ewidencyjny 37, 

obręb geodezyjny 19 – Łask wraz z pompownią ścieków w ulicy Zachodniej, jak również budowy 

kolektora tłocznego o średnicy DN 110 PEHD w ulicy Zachodniej i ulicy Matejki, tj. w działkach 

numer ewidencyjny 460, obręb geodezyjny numer 18 – Łask oraz działka numer ewidencyjny 434, 

obręb geodezyjny 18 – Łask, Gmina Łask. Projektowaną przepompownię ścieków w ulicy 

Zachodniej należy dostosować do istniejącego systemu monitoringu zdalnego kompatybilnego 

działającego w MPWiK Sp. z o.o. w Łasku.   
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi integralną część SIWZ. Jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót.  
         

Ogólny zakres robót:  

a) kanał grawitacyjny o średnicy DN 200 PCV SN 8 SDR 34 – 693,53mb, 

b) odejścia boczne o średnicy DN 160 PCV SN 8 SDR 34 – 52szt., 

c) kanał tłoczny o średnicy DN 110 PEHD 100 SDR 17 PN 10 – 440,56mb, 

d) kanał tłoczny o średnicy DN 200 PCV SN 8 SDR 34 – 5,00mb. 
 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowle stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 
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Budowle - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 

i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 

całość użytkową. 

Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

Pozostałe określenia według PN-B-01060: 

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej 

zakończeniu  

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys na podstawie przedmiaru robót  

Przedmiar robót - wykaz robót z  podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania.  
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Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu 

przez Inżyniera.  

Laboratorium - badawcze zaakceptowane przez Stronę Zamawiającą, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie  pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego  

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

tolerancjami, jeżeli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Dokumentacja projektowa - Podstawę do wykonywania robót przy budowie sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przykanalikami stanowi projekt budowlany opracowany przez firmę "EKO - 

KOMPLEKS" J. Fidrysiak J. Budzińska Sp. J.  

Projekt techniczny (wykonawczy) - uszczegółowiony projekt budowlany. 

Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt Techniczny (wykonawczy), przedmiar 

robót.  

Odległość między przedmiotami - odległość miedzy punktami przedmiotów najbliżej siebie 

położonymi, np.: odległość kabla od innego kabla, od rurociągu.  

Odległość pionowa między przedmiotami - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów  

Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Polecenie inżyniera - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inżyniera w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego lub całkowita 

modernizacja istniejącego obiektu i/lub infrastruktury.  

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w realizacji 
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zadania budowlanego np.: dolina bagno, rzeka itp.  

Przeszkody sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na 

przykład droga kolej, rurociąg itp.  

Przykrycie - osłona ułożona nad gazociągiem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem 

od góry,  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem Robót.  

Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiału 

o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kanalizacji w miejscach 

skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.  

Rura osłonowa - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia obciążeń 

zewnętrznych i do zabezpieczenia sieci przy przejściu pod przeszkodą terenową.  

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 

kanalizacji przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innego urządzenia 

podziemnego albo naziemnego np.: rurociągu tor kolejowy, drogi, wody żeglownej lub spławnej, 

kabli gazociągów itp.  

Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za pomocą 

fundamentu.  

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika i oprawy 

oświetleniowej ulicznej, w której w podstawę zainstalowane są urządzenia łączeniowe 

i zabezpieczające.  

Trasa kanału - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub falista 

łącząca dwa lub więcej urządzenia kanalizacyjne.  

Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

i technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidzianych funkcji techniczno- 

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu Robót związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru.  
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw z prowadzeniem 

budowy.  

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją techniczną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 

1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane 

przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek.  

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 być jednorodne i wykazywać bliską 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 Wytycznymi zawartymi 

w dokumentacji przetargowej lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a rozbiórka nastąpi na koszt Wykonawcy.  
 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik Budowy oraz 

jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.  
 

1.5.3. Biuro i zaplecze budowy 

W przeciągu tygodnia od daty przekazania placu budowy Wykonawca powinien dostarczyć plan lub 

plany przedstawiające jego propozycje dotyczące:  

- biura i magazynu Wykonawcy na placu budowy i miejsca składowania materiałów;  

- tereny dla tymczasowego i permanentnego składowania urobku.  
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Powyższe plany powinny być dostarczone do Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia.  Odejście od 

zatwierdzonego rozwiązania nie jest dozwolone chyba,  że zostanie uzyskana zgoda Inspektora 

Nadzoru na piśmie.  

Wykonawca zapewni pełną obsługę techniczną dla Inspektora Nadzoru w czasie jego pobytu na 

terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawców.  

Wykonawca udostępni wówczas swoje środki urządzenia i wyposażenie pomiarowe, np. niwelator, 

teodolit, poziomice, łaty, taśmy miernicze, standardowe wyposażenie do pomiaru zagęszczenia 

gruntu itp. oraz laborantów i pomocników do pomiarów, którzy będą potrzebni do pomocy 

Inspektorowi Nadzoru w wypełnieniu jakiegokolwiek z jego obowiązków nadzoru nad budową 

w czasie trwania umowy.  

Zakłada się, że wszelkie koszty związane z niniejszym punktem Specyfikacji będą ponoszone przez 

Wykonawcę oraz, że są ujęte w kosztorysie ofertowym, np. w narzutach.  
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem 

do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 

organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. Wykonawca ma obowiązek na 7 dni przed rozpoczęciem robót przedstawić projekt 

organizacji ruchu do wiadomości w szczególności:  

- miejscowej straży pożarnej,  

- pogotowiu ratunkowemu,  

- miejskiemu Zakładowi Komunikacji itp.  

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak:  światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając 

w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności 

w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru.  

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową.  
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1.5.5. Dokumentacja przebiegu budowy 

Wykonawca będzie prowadził na bieżąco dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

Materiały do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe 

w skali, itp.) Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze robót. 

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej były 

dokładne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposób.  
 

1.5.6. Badania geologiczno – inżynierskie 

Uważa się, że Wykonawca zapoznał się w okresie przetargu w stopniu wystarczającym co do 

warunków gruntowych.   

Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli informacje na temat warunków gruntowo - 

wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości robót i ich bezpieczeństwa.  
 

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu 

i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.   

Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:  

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostanie wybrane tak, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej, 

c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru.  

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
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przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. Materiały, które w sposób 

trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia nie 

zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie  środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Wykonawca.  
 

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 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.  
 

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania.  
 

1.5.10.  Ochrona własności publicznej 

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 ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. W razie wystąpienia z winy 

Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzeń w trakcie przygotowywania i realizacji robót jest On 

zobowiązany do naprawienia szkód na własny koszt.  
 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przez cały czas trwania robót  wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie 

z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, póz 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
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2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych).  

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.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 

wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu.  
 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowana kanalizacja sanitarna i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe lub 

usuwające skutki zaniedbań nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty  
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.  
– rury i kształtki, które muszą spełniać warunki określone w obowiązujących normach i przepisach 
prawa:  

 DN 200 PCV SN 8 SDR 34, 
 DN 160 PCV SN 8 SDR 34, 
 DN 110 PEHD 100 SDR 17 PN 10. 

– armatura – musi spełniać warunki określone w obowiązujących normach i przepisach prawa. 
 

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami mogą być stosowane 
wyłącznie materiały, które spełniają wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i posiadają 
aprobatę właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie 
atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.  
Rury używane do montażu przewodów kanalizacyjnych powinny być oznakowane zgodnie 
z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane 
z tworzyw sztucznych w odstępach 1.0 m winny zawierać następujące informacje:  
nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość 
ścianki, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (PN), numer normy, znak jakości, znak 
instytucji atestującej, kod daty produkcji.  
 

2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i na jego koszt.  
 

2.2 Rury PE 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie 
rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub  
zadaszonych.  
Rur z PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.  
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane asortymentami, a gdy nie jest to 
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.  
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, 
a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować 
nacisku na kielichy rur powodując ich deformację.  
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków 
i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy 
części uszkodzone odciąć, a końce rur z fazować.  
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane 
w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.  
 

2.3. Studnie kanalizacyjne  
 

2.3.1. Studnie betonowe 
Wymiary studni oraz włazy na studnie powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 
Stopnie złazowe w studniach rewizyjnych -  żeliwne, powinny odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących norm. 
Części studni powinny być łączone ze sobą na uszczelkę z gumy odpornej na działanie ścieków.  
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Połączenia rur ze studzienkami powinny być wykonane jako szczelne i elastyczne - należy 
stosować fabryczne uszczelnienia, dobierane przez producenta studzienki w zależności od rodzaju 
rur lub szczelne tuleje przejściowe. Studzienki należy wyposażyć we wkładki z tworzywa 
sztucznego. Przy przejściach przez przegrody budowlane, przewody należy prowadzić w tulejach 
ochronnych tzw. mechanicznych.  
Klasa wytrzymałości włazów nie powinna być niższa niż:  

 klasa D (400 kN) dodatkowo wyposażenie we wkładkę wygłuszającą - w drogach i ulicach, 
 C(250 kN) - na parkingach ogólnodostępnych, przy prędkości ruchu samochodowego 

poniżej 30 km/h,  
 B(125 kN) - na parkingach dla samochodów osobowych, ciągach pieszych, terenach 

zielonych itp., 
 Nie dopuszcza się stosowania włazów klasy A.  

 

2.3.2. Studnie z tworzyw sztucznych 
Studnie PVC o średnicy 425mm należy wykonać z: kinety z PP z uszczelką, rury trzonowej PVC 
DN 425mm, rury teleskopowej PVC DN 425mm z uszczelka, pokrywy żeliwnej do rury 
teleskopowej DN 400mm klasy B do 12,5 ton. Zasady doboru wytrzymałości włazów tak jak wyżej, 
dla studzienek betonowych.  
W terenie nieutwardzonym można stosować włazy z ramą okrągłą, na stożku betonowym. Studnie 
zlokalizowane poza drogami i chodnikami należy wynieść ponad teren 0,15 m i otoczyć pasem 
z bruku z kamienia polnego o szerokości 50 cm.   
 

2.4. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. Mieszanka żwirowa 
powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna  mieścić się 
w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Kruszywo naturalne użyte do mieszanki 
żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113, a ponadto wskaźnik 
piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla  
mieszanki o uziarnieniu:  

 od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,  
 od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60.   

Cement materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie 
zamkniętym.  
 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Cement 
materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie 
zamkniętym.  
 
2.6. Odbiór materiałów na budowie  

 Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego.  

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

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

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót.  

 

3.1. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt:  

 piłę do cięcia asfaltu i betonu,  

 koparki o pojemności 0,25 – 0,60 m3, 

 spycharki,  

 sprzęt do zagęszczenia gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne),  

 samochody samowyładowcze,  

 pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy,  

 przewody parciane do odprowadzania wody z wykopów,  

 agregat prądotwórczy przewoźny 10 kV, 

 samochodów samowyładowczych, 

 równiarek do rozkładania, profilowania,  

 przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych 

w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,  

 walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich.  

 

3.2. Do robót montażowych można zastosować następujący sprzęt:  

 niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami,  

 taśma miernicza,  

 urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych,  

 komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca,  
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 zgrzewarki do rur polietylenowych, doczołowe,  

 zgrzewarki od kształtek polietylenowych, elektrooporowe,  

 podbijaki drewniane do rur,  

 wciągarkę ręczną, 

 wciągarkę mechaniczną,  

 samochód skrzyniowy z dłużycą,  

 samochód samowyładowczy,  

 wibratory,  

 zamknięcia mechaniczne – korki lub zamknięcia pneumatyczne – worki gumowe, dla 

poszczególnych  średnic kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, 

badań odbiorczych na szczelność i płukania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 
roboty ziemne – wykopy liniowe i punktowe 
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 WSTĘP 
 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
 wykopów w gruntach I-V kategorii. 

 
 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

 Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji 
projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 PCV SN 8 SDR 34 w ulicy Zachodniej oraz ulicy Prusa 
wraz z odejściami bocznymi o średnicy DN 160 PCV SN 8 SDR 34 do granic każdej istniejącej działki 
budowlanej, tj. w działkach numer ewidencyjny 460, 501/1, 501/2, 505 obręb geodezyjny numer 18 – Łask 
oraz działka numer ewidencyjny 37, obręb geodezyjny 19 – Łask wraz z pompownią ścieków w ulicy 
Zachodniej, jak również budowy kolektora tłocznego o średnicy DN 110 PEHD w ulicy Zachodniej i ulicy 
Matejki, tj. w działkach numer ewidencyjny 460, obręb geodezyjny numer 18 – Łask oraz działka numer 
ewidencyjny 434, obręb geodezyjny 18 – Łask, Gmina Łask. Projektowaną przepompownię ścieków w ulicy 
Zachodniej należy dostosować do istniejącego systemu monitoringu zdalnego kompatybilnego działającego 
w MPWiK Sp. z o.o. w Łasku. 

 

 Zakres robót objętych specyfikacją 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
 budowy obiektów liniowych i kubaturowe i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kategorii 
 I do V i ich zasypanie. 

 

 Określenia podstawowe 
 Wykop - dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji  podziemnych 
 (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

 Wykopy liniowe - wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym wymiarem 
 jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu, ulicy lub drogi. 

Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) - wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50m 
i o długości powyżej 1,50 m. 

 Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50m. 

 Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub ręczne 
 rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie. 

 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rządnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu lub 
 odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej. 

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

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

 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót. 

 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 

 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
 wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 

 Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp gwarantujące 
 pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu. 

 Grubość warstwy zagęszczenia - grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej zagęszczeniem. 

 Głębokość przykrycia - pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 

 Strefa ułożenia przewodu - wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę i wstępną 
 zasypkę. 

 Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
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 Zasypka  główna  -  wypełnienie  gruntem  między górną  powierzchnią  zasypki  wstępnej  a powierzchnią 
 terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według 
 wzoru: 

  IS = Pd / Pds 

  gdzie: 

   pd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

   pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
   w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu  
   w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 

 Wskaźnik   różnoziarnistości - wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych określona 
 według wzoru: 

  U=d60/d10 

   gdzie: 

   d60 -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

   d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

 Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu wykonywane np.: po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów 
 oraz pozostałych sieci i urządzeń. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 1.4. 

 
 MATERIAŁY (GRUNTY) 

 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów 
(podłoża) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym 
stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów powinno być 
zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Zamawiającego. 

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg obowiązujących norm. Grunt ten może 
być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać 
gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne wartości gęstości 
objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 

 
 SPRZĘT 

 
 Sprzęt do robót ziemnych 

  Wykonawca   przystępujący  do  wykonania   robót  ziemnych   powinien   wykazać  się   możliwością 
 korzystania z następującego sprzętu: 

- koparko - spycharka kołowa 0,15m3 i gąsienicowa 0,4÷0,6m3; 
- ładowarka; 
- samochód samowyładowczy do 5ton, skrzyniowy do 5ton, dostawczy do 0,9t; 
- ubijak spalinowy 200kg, zagęszczarka wibracyjna, wibrator powierzchniowy. 

 
 Sprzęt do odwodnienia 

 Sprzęt do wykonania odwodnienia powinien dobrać wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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 TRANSPORT 
  Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów należy stosować samochody samowyładowcze o nacisku na 
 oś do 5÷10 ton. 

 
 WYKONANIE ROBÓT 

 Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

 lokalizację znaku (bariery), taśmy; 

 wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

  Lokalizacja znaków i barier powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Sposób montażu 
 znaków i barier zaproponuje wykonawca i przedstawi do akceptacji Kierownikowi Projektu. 

 
 Roboty przygotowawcze 

  Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. - ST-01 
 

 Zasady prowadzenia robót 
 Przed rozpoczęciem robót na danym odcinku, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia  Zamawiającemu  oraz 
administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót. Po zatwierdzeniu dokumentów 
Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca  wykonywania Robót. 

 Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych 
struktur podziemnych. 

 W przypadku konieczności naruszenia lub zerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie żadnych 
działań bez powiadomienia o tym Zamawiającego i przed ustaleniem odpowiednich poczynań.  Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do 
tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. 

 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu  (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji 
uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

 W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. 

 Jako zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych z umocnieniem 
ścian. W innych miejscach, po uzgodnieniu z Zamawiającym mogą być to wykopy przestrzenne  z odpowiednim 
nachyleniem skarp. 

 Umocnienie wykopu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w zależności od głębokości wykopu 
i rodzaju wykopu za pomocą obudowy płytowej pogrążanej, deskowanie z pali szalunkowych  (wyprasek) lub 
prefabrykatów typu BOX. 

 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów 
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z  Zamawiającym. 

 W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze. Ławy należy montować 
nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią terenu. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. 

 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub  biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. 

 Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości  większej niż 
1 m od poziomu terenu. 

 Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji ogólnospławnej zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. 

 Odwodnienie wykopów należy wykonać w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 



Etap V: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łasku w ulicy Widawskiej i Zachodniej z odejściem do ulicy Prusa wraz 
z przykanalikami do granic nieruchomości 

25 

„EKO-KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp. J.; ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów 

 Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować 
wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania terenu. 

 Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

 Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład. 

 Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi kosztami 
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i  powrót na miejsce 
zasypania. 

 W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące przepisy prawne, uzyska 
pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi lub skalnymi jeżeli są usuwane lub 
przemieszczane w związku z realizacją inwestycji 

 Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie należności z tytułu prawa 
własności, wydobycia, dzierżawy a także opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów oraz 
z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych do wykonania Robót. 

 Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Zmawiającego. 

 Zasypywanie wykopu należy wykonywać zgodnie z instrukcjami i kolejnością określoną przez  dokumentacje 
techniczną lub zaleceniami inżyniera kierującego realizacją projektu. Miejsca połączeń powinny  być odkryte do chwili 
zakończenia próby szczelności i prób ciśnieniowych. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 
300mm od rur i złączek. 

 Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien być 
przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. 

 Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

 Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren po wykopach 
należy zrekultywować. 

 W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy wstrzymać roboty 
i poinformować Zamawiającego. 

  
 Wymagania dotyczące zagęszczenia 

 Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z obowiązującą normą) powinien być zgodny z decyzją 
Zarządcy drogi i nie powinien być niższy niż 0,95 dla warstw wierzchnich. Grunt winien zostać zbadany wg PN-88/B-
04481. Grunty budowlane, badanie próbek gruntu. 

 
 Odwodnienie wykopu 

 Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i  opadowych 
oraz wód stojących poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Jeśli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony zamawiającego. 

 Odwodnienie wykopów umocnionych może odbywać się za pomocą pompy przy niezbyt dużym  napływie 
wód. Przy pompowaniu wody bezpośrednio z wykopu nie można dopuścić do rozmywania dna wykopu i wypłukiwania 
gruntu z pod jego ścian. 

 Odwodnienie wykopu powinno odbywać się na podstawie opracowania projektowego. 

 Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych 
w trakcie wykonywania robót. 

 Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopów 
i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty należy ująć w cenie za wykonanie wykopów. 

 
 



Etap V: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łasku w ulicy Widawskiej i Zachodniej z odejściem do ulicy Prusa wraz 
z przykanalikami do granic nieruchomości 

26 

„EKO-KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp. J.; ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów 

 KONTROLA JAKOŚCI 
 

 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
  Sprawdzenie wykonania wykopów. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu 
 zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

 W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

 sprawdzenie jakości umocnienia, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów, 

 wykonanie i grubość wykonanej warstwy obsypki, 

 zagęszczenie zasypanego wykopu. 

  Sprawdzenie odwodnienia. Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
 specyfikacji określonymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji oraz z dokumentacją projektową. Szczególną 
 uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 
 Badania do odbioru robót ziemnych 

 Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 

 Pomiar czasu pracy pomp odwadniających, 

 Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy, 

 Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

 Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny 
z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom obowiązujących 
norm. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy 
przeprowadzić dodatkowe badania według obowiązujących przepisów prawa rodzaju i stopnia 
agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do 
akceptacji Zamawiającego. 

 Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego 
wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach 
odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

 Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego według 
obowiązujących przepisów prawa i wilgotności zagęszczonego gruntu. 

 Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża 
z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża 
i głębokość ułożenia podłoża. 

 Szerokość dna - szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż o ± 5 cm. 

 Grubość obsypki z piasku - grubość warstwy obsypki nie może się różnić o więcej, niż ±5 cm 

 Zagęszczenie gruntu - wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie obowiązującymi przepisami prawa 
powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
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 OBMIAR ROBÓT 
  Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. Jednostką miary przy wykonywaniu 
 wykopów oraz zasypki jest 1 m3 ustalany przez pomiar geodezyjny po wykonaniu wykopu, natomiast przy 
 wywozie urobku - 1 m3 ziemi wydobytej na odkład. Pryzmy powinny mieć kształt umożliwiający ocenę ich 
 objętości. 

 
 ODBIÓR ROBÓT 

  Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą traktowane jako 
 zanikające. 

 
 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  Ogólne  ustalenia   dotyczące  podstawy  płatności  podano   w   ST-00 „Wymagania ogólne". 

 
 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru. 

 BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-75/B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

 PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 

 PN-93/B-12042  Drenowanie. Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania na podstawie kryteriów 
hydraulicznych - hydrogeologicznych. 

 PN-B-12085:1996  Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej. 

 PN-B-12087:1997  Drenowanie. Ujęcia i odprowadzanie wód źródlanych i wysiękowych. 

 PN-B-12088:1997  Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich. 

 PN-B-12089:1997  Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



Etap V: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łasku w ulicy Widawskiej i Zachodniej z odejściem do ulicy Prusa wraz 
z przykanalikami do granic nieruchomości 

28 

„EKO-KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp. J.; ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 
budowa kanałów sanitarnych wraz z odejściami bocznymi do 

poszczególnych posesji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Etap V: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łasku w ulicy Widawskiej i Zachodniej z odejściem do ulicy Prusa wraz 
z przykanalikami do granic nieruchomości 

29 

„EKO-KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp. J.; ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów 

 1  WSTĘP 

 1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej 

 1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

 1.3  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 1.4  Prace towarzyszące 

 1.4.1  Dokumentacja Projektowa 

 1.4.2  Prace geodezyjne 

 1.5  Określenia podstawowe 

 

 2  MATERIAŁY 

2.1 Kanalizacja sanitarna 

 2.1.1  Składowanie materiałów 

 2.1.1.1  Rury kanalizacyjne 

 2.1.1.2  Kręgi betonowe 

 2.1.1.3  Włazy kanałowe 

 2.1.1.4  Kruszywo 

 2.1.1.5  Cement 

 2.1.2  Odbiór materiałów na budowie 

 

 3  SPRZĘT 

 

 4  TRANSPORT 

 4.1  Wymagania ogólne 

 4.2  Transport rur 

 4.3  Transport kręgów 

 4.4  Transport włazów kanałowych 

 4.5  Transport mieszanki betonowej 

 4.6  Transport kruszyw 

 

 5  WYKONYWANIE ROBÓT 

 5.1  Ogólne wymagania 

 5.1.1  Roboty przygotowawcze 

 5.1.2  Wykopy 

 5.1.3  Odwodnienie dna wykopu 

 5.1.4  Układanie przewodów 
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 5.1.5  Roboty instalacyjno-montażowe 

 5.1.6  Miejsca kolizji i skrzyżowań 

 5.1.7  Zasypywanie i zagęszczanie gruntu 

 5.2  Wymagania szczegółowe 

 5.3  Realizacja robót, przerwy i ograniczenia 

 

 6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1  Kontrola jakości robót 

 6.1.1  Ogólne zasady 

 6.1.2  Tolerancja wymiarowa 

 6.1.3  Badanie szczelności 

 6.1.3.1  Próba na eksfiltrację wody z przewodu 

 6.1.4  Próba na infiltrację 

 6.1.5  Badanie kanału kamerą telewizyjną 

 6.2  Badania i pomiary 

 6.2.1  Roboty przygotowawcze 

 6.2.2  Rurociągi 

 6.2.3  Studzienki kanalizacyjne 

 6.3  Pozostałe wymagania 

 

 7  OBMIAR ROBÓT 

7.1 Przedmiar robót 

7.2 Obmiar robót 

 

 8  ODBIÓR ROBÓT 

 8.1  Badania przy odbiorze 

 8.2  Odbiór techniczny częściowy sieci kanalizacyjnej 

 8.3  Odbiór techniczny końcowy sieci kanalizacyjnej 

 

 9  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 10.1  Normy 

 10.2  Ustawy 
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 1  WSTĘP 
 

 1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową rurociągów i studzienek. Ustalenia zawarte w przedmiotowej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanału sanitarnego DN 200 PCV SN 8 SDR 34 w ulicy 
Zachodniej oraz ulicy Prusa wraz z odejściami bocznymi o średnicy DN 160 PCV SN 8 SDR 34 do granic 
każdej istniejącej działki budowlanej, tj. w działkach numer ewidencyjny 460, 501/1, 501/2, 505 obręb 
geodezyjny numer 18 – Łask oraz działka numer ewidencyjny 37, obręb geodezyjny 19 – Łask wraz 
z pompownią ścieków w ulicy Zachodniej, jak również budowy kolektora tłocznego o średnicy DN 110 PEHD 
w ulicy Zachodniej i ulicy Matejki, tj. w działkach numer ewidencyjny 460, obręb geodezyjny numer 18 – 
Łask oraz działka numer ewidencyjny 434, obręb geodezyjny 18 – Łask, Gmina Łask. Projektowaną 
przepompownię ścieków w ulicy Zachodniej należy dostosować do istniejącego systemu monitoringu zdalnego 
kompatybilnego działającego w MPWiK Sp. z o.o. w Łasku. 

 

 1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

 Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji 
projektu budowy kanału sanitarnego DN 200 PCV SN 8 SDR 34 w ulicy Zachodniej oraz ulicy Prusa wraz 
z odejściami bocznymi o średnicy DN 160 PCV SN 8 SDR 34 do granic każdej istniejącej działki budowlanej, 
tj. w działkach numer ewidencyjny 460, 501/1, 501/2, 505 obręb geodezyjny numer 18 – Łask oraz działka 
numer ewidencyjny 37, obręb geodezyjny 19 – Łask wraz z pompownią ścieków w ulicy Zachodniej, jak 
również budowy kolektora tłocznego o średnicy DN 110 PEHD w ulicy Zachodniej i ulicy Matejki, 
tj. w działkach numer ewidencyjny 460, obręb geodezyjny numer 18 – Łask oraz działka numer ewidencyjny 
434, obręb geodezyjny 18 – Łask, Gmina Łask. Projektowaną przepompownię ścieków w ulicy Zachodniej 
należy dostosować do istniejącego systemu monitoringu zdalnego kompatybilnego działającego w MPWiK Sp. 
z o.o. w Łasku. 

 

 1.3  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

  Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót swym 
 zakresem obejmujących roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej: 

 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9); 

 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
(45210000-2): 

   - montaż studzienek, 

   - montaż rurociągu, 

   - próba szczelności. 

 
 1.4  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 

 1.4.1  Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 

  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z pkt. 1.5.3 ST-00 
 „Wymagania ogólne”. 

 

 1.4.2  Prace geodezyjne 

  Pomiary geodezyjne w planie, a w szczególności pomiary wysokościowe, utrzymanie wymaganych 
 spadków kanałów określonych w % wymaga skrupulatnych pomiarów na poszczególnych odcinkach trasy 
 kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne. 
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  Po wytyczeniu osi kanału i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczyć miejsce 
 składowania urobku na czas budowy oraz składowania rur. 

  Należy oznakować i zabezpieczyć teren robót niedostępny dla osób trzecich odcinkami w miarę 
 postępu robót, należy zapewnić przejścia i przejazdy do poszczególnych posesji. 

  Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać 
 oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. 

  Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków tj. 
 kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy każdej zmianie kierunku trasy a na 
 prostych należy odcinkach co 30 - 50 m. 

  Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadki 
 powinny być wbijane po obu stronach wykopu tak, aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas 
 wykonywania wykopu. 

  W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane na 
 ścianach budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów. 

  Prace geodezyjne dla wszystkich odcinków kanałów, odejść bocznych, studzienek i innych obiektów 
 sieciowych. 

 Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe głównych osi przewodów, 

 Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe załamań osi przewodów, 

 Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe uzbrojenia technicznego kanałów i przewodów, 

 Wykonanie pomiarów powykonawczych kanałów w wykopie przed zasypaniem, 

 Wyznaczenie lokalizacji obiektów i studzienek, 

 

 1.5  Określenia podstawowe 

 Długość łączna – długość kolektora mierzona po trasie osi przewodu (bez potrącania długości przypadających 
 na studzienki i inne komory lub kształtki) 

 Odejścia boczne – fragmenty sieci kanalizacyjnej realizowane na odcinku od kanału głównego i zakończone 
 przed granicą posesji w odległości zgodnej z Projektem, służące do odprowadzenia ścieków z posesji do 
 kanału. 

 Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących 
 się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni 
 ścieków . 

 Sieć kanalizacyjna ściekowa - sieć   kanalizacyjna   przeznaczona   do   odprowadzania   ścieków   bytowo-
 gospodarczych i przemysłowych. 

 Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
 ciężkości. 

 Przykanalik - przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu 
 ściekowego. 

 Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

 Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
 Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
 przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

 Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi 
 do komory roboczej. 

 Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

 Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
 komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
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 Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

 Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

 Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu 
 drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na 
 materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta 
 tych rur. 

 Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie 
 gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

 Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

 Obsypką - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
 kanalizacyjny. 

 Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

 Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i te-
 renem. 

 Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna  powierzchnia  przewodów  i   studzienek   kanalizacyjnych   objętych  
 badaniem szczelności. 

 Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów. 

 Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów z poziomu 
 terenu. 

 Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 

 Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

 Pozostałe określenia według obowiązujących przepisów prawa. 

 
 2  MATERIAŁY 

  Wszystkie   użyte   do   budowy   materiały  powinny   być   dopuszczone   do   stosowania 
w budownictwie. Materiały stosowane do budowy powinny spełniać wymagania norm. 

  Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, opisem 
 technicznym i rysunkami. Ze względu na załączone obliczenia statyczne oraz zachowanie jednorodności 
 systemu, w ramach zakresu objętego niniejszym projektem należy zastosować wyroby jednego producenta. 

 

 2.1  Kanalizacja sanitarna 

 Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie powodowały  zmian 
obniżających trwałości sieci kanalizacyjnej. Elementy użyte do budowy kanalizacji powinny spełniać wymagania 
obowiązujących przepisów prawa.  

  Do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, stosuje się  rury i kształtki PCV wg obowiązujących 
przepisów prawa. Rury i kształtki powinny posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Dróg i Mostów do stosowania 
w ciągach komunikacyjnych. 

  Zastosowane materiały: 

 kanał grawitacyjny o średnicy DN 200 PCV SN 8 SDR 34 – 693,53mb, 

 odejścia boczne o średnicy DN 160 PCV SN 8 SDR 34 – 52szt., 

 kanał tłoczny o średnicy DN 110 PEHD 100 SDR 17 PN 10 – 440,56mb, 

 kanał tłoczny o średnicy DN 200 PCV SN 8 SDR 34 – 5,00mb, 

 studzienki z kręgów żelbetowych DN1200 z betonu min. B 45, 

 studzienki PCV o średnicy 425mm, 
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 włazy kanałowe żeliwne klasy C 250 w jezdniach i parkingach oraz A15 w terenach zielonych wg 
PN-EN 124 

 piasek, PN/B-01100, 

 żwir, PN-B-06712, 

 woda do betonu i zapraw, PN/B-32250, 

 zaprawy cementowe, PN/B-14501, 

 beton zwykły PN/6731-08. 

  Materiały powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna być 
 zatwierdzona przez Projektanta. 

 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów rur i kształtek kanalizacyjnych: 

Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchyłki w mm 

DN < 250 ±5 

250 < DN < 600 ± 0,02 DN 

 

 2.1.1  Składowanie materiałów 

  Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie 
 mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu umocnionego 
 oraz odkładany min. 1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione lub odwożony 
 bezpośrednio na składowisko. 

 W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów. 

 

 2.1.1.1  Rury kanalizacyjne 

  Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
 wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i kształtki powinny być zabezpieczone przed 
 wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być składowane w położeniu poziomym na płaskim i równym 
 podłożu tak by belki nośne palet nie zapadły się w gruncie. Powierzchnia składowania powinna być 
 utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

 Jako zasadę należy przyjąć, że rury winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 
opakowaniu. Rury kanalizacyjne są pakowane w paletach a kształtki w skrzyniach lub paczkach powlekanych 
folią. Rury o większych średnicach niezapakowane w paczki winny być rozładowywane pojedynczo 
z zachowaniem środków ostrożności. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych 
przedmiotów. Palety rur kanalizacyjnych należy składować pojedynczo. Gdy rury są składowane (po 
rozpakowaniu) w sztaplach należy zastosować boczne wsporniki (min. dwa z każdej strony sterty), najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem zabezpieczające pierwszą warstwę przed rozsunięciem. Bose końce rur 
powinny spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm tak by uszczelka nie dotykała ternu. Rury 
o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie. W sztaplach nie powinno się znajdować 
więcej niż 5 warstw rur o średnicy 150 mm lub 4 warstwy rur o średnicy 200 mm lub 3 warstwy rur o średnicy 
300 mm lub 2 warstwy rur o średnicy 400 mm. Elementy uszczelniające i smary montażowe należy starannie 
chronić przed światłem i składować w suchym i chłodnym miejscu.  

  Należy zabezpieczyć rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Należy również zwrócić 
 uwagę, aby ostro zakończone przedmioty nie uszkodziły rur lub kształtek od spodu. 

 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
rur.  
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 2.1.1.2  Kręgi betonowe 

  Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 
 wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo - transportowe. Pomiędzy poszczególnymi rzędami 
 składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów.  

  Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych.  

  Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 
 składowany osobno.  

  Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 
 podłoża minimum 15 cm.  

  W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na 
 podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu.  

  Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80 m. Stosy 
 powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem.  

 

 2.1.1.3  Włazy kanałowe 

  Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
 powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

 

 2.1.1.4  Kruszywo 

  Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
 przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

 2.1.1.5  Cement 

  Cement należy składować na paletach. Na jednej palecie można składować do 40 worków (1T). 
 Miejsce składowania cementu powinno być zabezpieczone przed wilgocią i opadami. Cementu nie należy 
 zimować na placu budowy. 

 

 2.1.2  Odbiór materiałów na budowie 

 Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 

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

 

 3  SPRZĘT 

  Roboty związane z wykonaniem układów technologicznych będą wykonywane ręcznie oraz przy 
 pomocy wymienionych urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych. 

  Stosowany sprzęt będzie zgodny ze specyfikacją i wykazem sprzętu ujętym w kosztorysie 
 inwestorskim lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 

  Stosowany sprzęt: 

 koparka przedsiębierna, 

 samochód samowyładowczy, 

 samochód skrzyniowy, 

 szlifierka kątowa, 
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 dźwig samochodowy, 

 podnośnik widłowy, 

 spycharka kołowa lub gąsienicowa, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, 

 beczkowóz, 

 pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy, 

 przewody parciane do odprowadzania wody z wykopów, 

 agregat prądotwórczy przewoźny, 

 niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 

 taśma miernicza, 

 urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 

 komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca, 

 podbijaki drewniane do rur, 

 wciągarka ręczna, 

 wciągarka mechaniczna, 

 betoniarki, 

 żurawie, 

 wibratory, 

 zamknięcia mechaniczne - korki, lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczególnych 
średnic kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, badań odbiorczych na szczelność 
i płukania. 

  Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Zamawiający. 

 

 4  TRANSPORT 

 

 4.1  Wymagania ogólne 

  Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące zmechanizowane środki transportu: 

 samochody skrzyniowe, 

 samochody samowyładowcze, 

 samochody dostawcze, 

  Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Rozładowanie materiałów będzie dokonywane 
z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Transport będzie taki jak 
określono w specyfikacji lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 

 

 4.2  Transport rur 

  Rury kanalizacyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
 zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  



Etap V: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łasku w ulicy Widawskiej i Zachodniej z odejściem do ulicy Prusa wraz 
z przykanalikami do granic nieruchomości 

37 

„EKO-KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp. J.; ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów 

  Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  

 

 

 4.3  Transport kręgów 

  Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
 pozycji wbudowania. 

  Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
 usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
 materiałów. 

  Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
 rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

  Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN, 
 BK, BKL o szerokości "gardzieli" 25-30 mm i udźwigu 1000-1500 kg na hak. Użycie nieodpowiednich haków 
 może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 

  Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.  

  Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
 wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed 
 możliwością zachwiania równowagi środka transportowego.  

  Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty 
 powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie.  

  Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu 
i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone 
od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami.  

  Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
 wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.  

  Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych 
 prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami 
 montażowymi.  

  Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 
 podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej 
 powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 

 

 4.4  Transport włazów kanałowych 

  Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
 przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

  Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 
 paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

 

 4.5  Transport mieszanki betonowej 

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

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

 5  WYKONANIE ROBÓT 

 

 5.1  Ogólne wymaganiach 

  Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera zarys metodologii robót oraz graficzny 
 terminarz robót określające wszystkie warunki, w których będą wykonywane sieci kanalizacyjne. 

 

 5.1.1  Roboty przygotowawcze 

  Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać 
 oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. Poszczególne 
 punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy kołków osiowych z gwoźdźmi. Kołki osiowe 
 powinny zostać wbite przy każdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 – 50 m. Na każdym 
 prostym odcinku powinny zostać umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadków powinny być wbijane 
 na obu stronach wykopu tak, aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. 
 W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane w ścianach 
 budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów. 

  Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 

 Rozebranie nawierzchni. 

 Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 

 Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia 
i przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników (porównać 
z Dokumentacją Projektową). 

 Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do 
strefy montażowej. 

 Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą 
znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 

 

 5.1.2  Wykopy 

  Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  
oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  

  Ze względu na warunki gruntowo - wodne rury układać w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach 
 pionowych zabezpieczonych obudowami pełnymi. 

  Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,2 m mniejszej niż 
 projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu 
 Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać 3cm. Warstwa ta powinna zostać usuwana 
 bezpośrednio przed układaniem rurociągu. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 
 tereny wykopy wykonywać ręcznie w odległości ustalonej z właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu 
 mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do rurociągu. Szerokość wykopu nie może być 
 zmniejszana podczas montażu kanału na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. 
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 Szerokość wykopu przewodów kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej 

Średnica 
nominalna 

rury 

Szerokość wykopu [m] 

Głębokość 

< 1,00 m 

Głębokość 

≥1,00 i ≤1,75 m 

Głębokość 

>1,75 i ≤4,00 m 

Głębokość 

> 4,00 m 

150, 200 

300 

400 

500 

600 

0,80 

0,90 

1,20 

1,20 

1,30 

0,80 

0,90 

1,20 

1,20 

1,30 

0,90 

0,90 

1,20 

1,20 

1,30 

1,00 

1,00 

1,20 

1,20 

1,30 

 

 Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót oraz 
przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone 
roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić 
z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 

  Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie 
 krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy 5cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, 
 betonu i kamieni. 

  Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inżyniera), czy rodzaj gruntu 
 odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 

  Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo 
 demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. 

  W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
 ostrzegawcze. 

  W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
 robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 
 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być 
 wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
 czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa 
 wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć 
 balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. 

  Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
 powinien zapewnić stały dozór. 

  Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co 
 najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu) 
 muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m. 

 

 5.1.3  Odwodnienie dna wykopu 

  Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej 
 depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 

  - powierzchniowa, 

  - drenażu poziomego, 

  - depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

  Dla wykopów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 
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 filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 20 cm, a w niej sączek z rur dwuściennych z polipropylenu Ø 50 do 
 Ø150 mm w jednym lub dwóch rzędach w zależności od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.  

  Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie 
 wykopu co 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do 
 odbiornika.  

  Po ułożeniu kanału i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony 
z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. 

  W przypadku dużego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopów wymaga wykonania studni 
 depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 

  Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w dzienniku budowy. 

  Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 

 

 5.1.4  Układanie przewodów 

 Rury kanalizacyjne układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoże będące nienaruszonym sypkim 
gruntem o naturalnej wilgotności o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, należy 
zastosować podsypkę o grubości15 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) oraz gruntach 
skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły podłoże należy wykonać jako wzmocnione z warstwy żwiru i piasku 
o grubości 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia 
namułów należy dokonać wymiany grunty na pełnej głębokości ich występowania na podsypkę żwirowo-piaskową. 
Materiał do podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20mm, materiał nie może być zmrożony, nie 
może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem 
opasania 90o. W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy. 

 

 5.1.5  Roboty instalacyjno - montażowe 

  Rury kanalizacyjne powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów. 
 Technologia układania przewodów powinna zapewnić zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacją 
 Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia kanału, zgodnie z zaprojektowaną osią, należy przez punkty 
 osiowo trwałe oznakowane na łatach celowniczych przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest 
 ciężarek pionu między dwoma celowniczymi.  

  Przed opuszczeniem rur kanalizacyjnych do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych 
 uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury należy starannie oczyścić. 
 Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montażu. 

  Rury kanalizacyjne należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, ręcznie, lub przy pomocy 
 koparki . Zabrania się rzucania rur do wykopu. 

  Ciężkie rury opuszczane mechanicznie, powinny być układane w prawidłowej pozycji przed 
 zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na przygotowane 
 i wyrównane podłoże o odpowiednim nachyleniu (spadku).  

  Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem (spadkiem) jak również 
 powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej na ¼ obwodu, symetrycznie do osi.  

  Podczas montażu kanału wykop powinien być odwodniony.   

 Połączenia powinny: 

  - mieć możliwość przesunięć podłużnych. Uszczelki zostały w ten sposób zaprojektowane, że nawet 
  jeżeli rury zostaną rozsunięte do 2,5 cm , to szczelność nadal jest gwarantowana (poddane ciśnieniu 
  0,5 bar). 

  - odporność uszczelek na działanie kwasów i zasad w zakresie pH 2 -12(zgodnie z PN EN 295). 

  - szczelność przy kątowym ułożeniu rurociągu . W zakresie średnic nominalnych  100-200 mm  
  podwyższono wymagania elastyczności połączeń do 80 mm/m. ( przy zachowaniu pełnej szczelności) 
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 W połączeniu z innym systemem można zastosować manszety (rękawy) obkurczliwe  (KR1 do KR6) , które 
gwarantują możliwość szybkiego i bezpiecznego połączenia z rurami betonowymi, żeliwnymi i z tworzyw sztucznych. 
Ponadto manszety umożliwiają połączenia rur kanalizacyjnych z przewodami o dowolnym kształcie (okrągłym lub 
czworokątnym) w szerokim zakresie średnic nominalnych.  Manszety  stosuje także do połączenia króćców lub dwu 
obciętych końców rur o różnych średnicach (KR2, KR5) oraz połączenia bosego końca z kielichem (KR3). 

 

 Oprócz manszet obkurczliwych do łączenia rur  z innymi rurami zastosowanie mają także specjalne uszczelki:  

 Uszczelka  A - stosowana w połączeniu kamionkowego bosego końca z rurami żeliwnymi lub PCV.  

 Uszczelka U- stosowana w połączeniu kielichów rur kamionkowych z rurami żeliwnymi lub PCV.  

  Celem podłączenia rur kamionkowych do studni betonowych stosuje się króćce dostudzienne GE, 
 GM lub przejścia szczelne BKK lub BKL. Do osadzonych w ścianach króćców dostudziennych nawiązuje się 
 króćcami przystudziennymi w celu uzyskania przegubu (GZ, GA). 

  Elementy wbudowywane w sieć łączone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie betonowe) należy 
 oczyścić w miejscach połączeń tuż przed montażem. 

  Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
 ułożonego kanału przed zamuleniem. 

 

 5.1.6  Miejsca kolizji i skrzyżowań 

  Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym 
 przewodów i skrzyżowaniach. 

  Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. 

  Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub 
 równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, 
 gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie 
 prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym 
 wypełnić mieszanką żwirowo - piaskową.  

  W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować obowiązujące przepisy prawa. 
 Ponadto należy stosować się do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. 
 nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001). 

  W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować obowiązujące przepisy 
 prawa. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 
 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia
  i pod nadzorem ich właścicieli. 

 W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować obowiązujące przepisy prawa. 

 

 5.1.7  Zasypywanie i zagęszczanie gruntu 

  Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po 
 instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować uszkodzenia 
 ułożonego rurociągu obiektów na rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji.  

  Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg obowiązujących przepisów 
 prawa. Grunt ten  może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz – G1. Grunt stosowany do 
 zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. 
 Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli przywieziony 
 materiał wypełniający wykop w gruntach nawodnionych ma większą zdolność przewodzenia wody niż grunty 
 lokalne, wówczas użyty materiał niespoisty musi być przekładany innym, żeby zabezpieczyć wypłukiwanie 
 materiału wraz z wodą wzdłuż rurociągu. 

  Grubość warstwy zabezpieczającej w strefie niebezpiecznej ponad górą rurociągu powinna wynosić 
 co najmniej 0,5 m. Jako materiał do zasypywania dla strefy niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny 
 G1, sypki, drobno lub średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i kamieni, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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 prawa. Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem opasania 90o. 

  Po zamontowaniu i ułożeniu rur na dobrze zagęszczonym podłożu wykonanego z gruntu G1, należy 
 boki rur podbić gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa 
 szerokości wykopu i sięgać do wysokości 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypkę 
 wykonać należy gruntem łatwo zagęszczalnym G2 z piasku  sypkiego drobno-średnio- lub gruboziarnistego 
 bez grud i kamieni zagęszczanego ręcznie warstwami o grubości 10 cm równocześnie z obu stron. Aby uniknąć 
 osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę 
 wykopu należy wykonać zagęszczając warstwami gruntem łatwo zagęszczalnym (można również stosować 
 piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z równoczesną rozbiórką rozparć i odeskowań wykopów. 
 Podbudowę kanału wykonać z gruntu G1, tak jak obsypkę, z piasku lub żwiru. Podczas zagęszczania gruntu 
 utrzymywać jego wilgotność zgodnie z PN-B-02480. Wilgotność zagęszczania gruntu powinna być równa 
 optymalnej lub wynosić min. 80 % jej wartości. Grunt użyty do zasypki nie powinien zawierać brył, gruzu 
 i śmieci.  

  W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie należy demontować stopniowo od dna wykopu. Próby 
 szczelności - miejsca połączeń pozostawić należy nieobsypane. 

  Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane 
 przenośnymi zaporami oraz mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone 
 w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi. 

 

 5.2  Wymagania szczegółowe 

  Roboty budowlano - montażowe sieci winny być zsynchronizowane z innymi robotami budowlano - 
 montażowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny być prowadzone w kolejności podanej 
 poniżej: 

 wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych, 

 wykonanie wykopów, 

 wykonanie i montaż obiektów kubaturowych, 

 ułożenie i montaż rur kanalizacyjnych w wykopach, 

 próby szczelności, 

 zasypka wykopów i zagęszczenie gruntu, 

 dokładne wyczyszczenie kanałów metodą hydrodynamiczną, 

 geodezyjne pomiary powykonawcze, 

 odbiory częściowe, 

 odbiór końcowy. 

  Całość prac prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 
 Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003. 

  W trakcie realizacji inwestycji należy stosować się do ustaleń zawartych w załącznikach do projektu 
 a w szczególności do ustaleń zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz 
 ustaleń zawartych w Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji. 

  Prace w rejonie istniejących sieci prowadzić pod nadzorem właściwych służb ich dysponentów. 

  Oś kanału, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów 
 stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym 

  Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu powinno 
 być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów 
 określonych przez geodetę. 

  Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z jednostką projektową. 

  Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu przed 
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 rozpoczęciem robót. 

  Włączenie do czynnych sieci wykonać pod nadzorem ich właścicieli i użytkowników. 

 

 5.3  Realizacja robót, przerwy i ograniczenia 

  Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym etapowanie prac w poszczególnych ulicach 
 z uwzględnieniem realizacji robót na pozostałych elementach zadania, w celu zapewnienia właściwej 
 organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakłóconego toku przebiegu prac i terminowego ukończenia robót 
 objętych kontraktem. 

 

 6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 6.1  Kontrola jakości robót 

  Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. 

  Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o rodzaju 
 i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
 Zamawiającego. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
 którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Zamawiającego i Użytkownika. 

  Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
  i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Deklaracje Zgodności z Normą oraz na życzenie wszystkie 
 badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiały potwierdzające, że 
 materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Wykonawca na 
 wniosek Zamawiającego przedstawi Deklarację Zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dostarczone 
 przez producenta. Zamawiający może dokonać wizytacji laboratorium w zakładzie produkcyjnym celem 
 weryfikacji przedstawionych mu badań na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 6.1.1  Ogólne zasady  

 Należy przeprowadzić następujące badania: 

 zgodności z Rysunkami, 

 materiałów zgodnie z wymaganiami ST, 

 ułożenia przewodów: 

   - głębokości ułożenia przewodu, 

   - ułożenia przewodu na podłożu, 

   - odchylenia osi przewodu, 

   - odchylenia spadku, 

   - zmiany kierunków przewodów, 

   - zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 

   - zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 

   - zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 

   - kontrola połączeń przewodów, 

   - kontrola izolacji 

 układania przewodu w rurach ochronnych, 

 szczelności przewodu, 
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 inspekcję kanałów telekamerą wyposażoną w sensor spadku 

 

 6.1.2  Tolerancja wymiarowe 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

 odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać± 0,5 cm 

 odchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 2 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

 różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać ± 0,5 cm, 

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm 

 podczas badań szczelności rurociągów grawitacyjnych nie powinien nastąpić ubytek wody. 

 

 6.1.3  Badanie szczelności  

  Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 6.1.3.1  Próba na eksfiltrację wody z przewodu 

  Próbę ciśnienia wykonać wg obowiązujących przepisów prawa metodą „W”. Próbę wykonać na 
 odcinkach pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy zastabilizować przewody tj. 
 wykonać obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na 
 połączeniach ze studzienkami lub przyłączami pozostawić nie zasypane. Ponadto należy zabezpieczyć 
 wszystkie otwory podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie). 

   

 Celem przeprowadzenia próby należy: 

 zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków mechanicznych 
lub worków pneumatycznych, 

 przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu ale tak by 
wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa, 

 przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas stabilizacji, 

 czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min, 

 poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 kPa 
w stosunku do wartości próbnej. 

  Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną ilość 
 wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli. 

  Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości:  

 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów, 

 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 

 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 

  Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 

  Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg obowiązujących przepisów prawa. 
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 6.1.3.2  Próba na infiltrację 

  Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją szczelności 
 i świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją. 

  Próbę należy wykonać tylko w przypadku stwierdzenia obecności wody gruntowej powyżej 
 posadowienia dna kanału. Próbę wykonać na całkowicie wykonanej sieci, przyjmując dopuszczalną ilość wody 
 z infiltracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
 6.1.4  Badanie kanału kamerą telewizyjną 

  Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca dokona sprawdzenia jakości wykonania kanału za 
 pomocą kamery telewizji przemysłowej wyposażonej w sensor spadku. Wynik badania należy dołączyć do 
 dokumentów odbioru końcowego. 

 

 6.2  Badania i pomiary 

  Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzenia robót w zakresie 
 i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 

  W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 

 6.2.1  Roboty przygotowawcze 

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

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badania i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża, 

 badanie wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki wg obowiązujących przepisów 
prawa. 

 

 6.2.2  Rurociągi 

 Sprawdzeniu podlegać będą: 

 zgodność materiałów z wymaganiami norm, 

 montaż rurociągu (ułożenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana 
kierunku rur, łączenie rur), 

 obsypka strefy kanałowej – zgodność z projektem w zakresie wymiarów, rodzaju materiału oraz 
wskaźnika zagęszczenia, 

 szczelność rurociągów i kanałów – próby szczelności, próby na eksfiltrację i infiltrację kanałów 
i studzienek 

 instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów. 

 

 6.2.3  Studzienki kanalizacyjne 

  Prefabrykaty betonowe lub żelbetowe studzienek powinny posiadać atest producenta. Badania 
 prefabrykatów na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inżyniera. 
 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane przy udziale Inżyniera prefabrykaty dla 
 przeprowadzenia następujących badań: 

 wytrzymałość betonu na ściskanie, 

 nasiąkliwość betonu, 
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 odporność na działanie mrozu. 

 Sprawdzeniu podlegać będą: 

 zgodność materiałów z wymaganiami norm, 

 podsypka – zgodność z projektem w zakresie wymiarów oraz wskaźnika zagęszczenia, sprawdzenie 
wyprofilowania dna, 

 montaż studzienek kanalizacyjnych (prawidłowość położenia budowli w planie, prawidłowość cech 
geometrycznych wykonanych konstrukcji, szczelność złączy kręgów prefabrykowanych), 

 prawidłowości wykonania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych, 

 szczelność studzienek. 

 

 6.3  Pozostałe wymagania 

 Ponadto kontroli podlegają: 

 szerokość i głębokość wykopu (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), 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niż 1 m, w odległości nie większej 
niż 20 m, 

 zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

 odległość od budowli sąsiadującej, 

 zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

 składowanie rur, kształtek i wyposażenia. 

 

 7  OBMIAR ROBÓT 

 

 7.1  Przedmiar robót 

 Cena wykonania oprócz robót zasadniczych obejmuje następujące roboty tymczasowe i pomocnicze: 

 zakup, załadunek, transport, rozładunek na Placu Budowy i składowanie wszystkich materiałów, instalacji 
i urządzeń niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania Robót zgodnie z Kontraktem, 
dokumentacja techniczną, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
i zasadami sztuki budowlanej, w tym materiałów bezpośrednio nie wymienionych w Przedmiarze Robót 
i ST takich jak: śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, kolki, łączniki, uszczelki, tuleje ochronne, materiały do 
spawania, klamry ciesielskie, drewno na stemple, materiały eksploatacyjne, farby, środki izolacyjne, 
smary, oleje i inne, 

 wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla wykonania Robót 
zgodnie z Kontraktem, 

 w ramach wykonania kompletnych przecisków wykonanie następujących elementów: montaż i demontaż 
urządzenia do przecisków, wykonanie, umocnienie i zasypanie komór roboczych, ułożenie płóz, 
przeciągnięcie rur, wykonanie zabezpieczeń końcówek rur), 

 wykonanie połączeń przy pomocy łączników zintegrowanych, kołnierzowych, zgrzewanych, łączonych na 
uszczelkę, 

 wykonania włączenia do przewodów istniejących i projektowanych, 

 wykonania wszelkich prac montażowych związanych z ułożeniem i podłączeniem przewodów, 

 przeprowadzenie inspekcji kanałów telekamerą, 
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 wykonanie prób szczelności, 

 przywrócenia powierzchni terenu robót do stanu pierwotnego, 

 oznakowanie uzbrojenia, 

 wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą ST, 

 uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, 

 wykonanie badań i odbiorów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót w imieniu Zamawiającego do 
Nadzoru Budowlanego (pozwolenie na użytkowanie), 

 wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji oraz koszty naprawy 
uszkodzonych w trakcie robót ogrodzeń jak również koszty doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu 
posesji prywatnych a także odszkodowań i wycen odszkodowań za spowodowane uszkodzenia lub straty. 

 

 7.2  Obmiar robót 

  Jednostki obmiarowe są następujące: 

 [m] - kanał razem z wykopem, umocnieniem, podłożem i warstwa przykrywającą, wykop liniowy, 
 okładzina rury, na podstawie pomiaru w terenie.  

 [szt] - płyta włazu, na podstawie pomiarów w terenie. 

 [m3] - warstwa przykrywająca kanalizację, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 

 

 8  ODBIÓR ROBÓT 

 

 8.1  Badania przy odbiorze 

  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
 jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakości dały 
 wyniki pozytywne. 

  Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru technicznego 
 robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających 
 i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne 
 z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa. 

 

 8.2  Odbiór techniczny częściowy sieci kanalizacyjnej 

 Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

 zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjna. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 
przekraczać ± l cm, rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5mm, 

 zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 
inspektorem nadzoru, 

 zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

 zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny i średnioziarnisty, 
bez grud i kamieni, 

 zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów 
określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z projektem), 

 zbadaniu szczelności przewodu. 
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  Przy bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać usytuowanie 
 i długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego szczelności. 
 Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

  Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności 
 przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami 
 i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 
 studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania 
 protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania 
 odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

  Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
 częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
 technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające 
 zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, 
 przygotować dokumentację powykonawczą. 

 

 8.3  Odbiór techniczny końcowy sieci kanalizacyjnej 

 Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 

 zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

 zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

 zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

 zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów. 

 

 Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz z: 

 protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 

 projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

 wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

 inwentaryzacją geodezyjną, 

 protokółem szczelności systemu kanalizacji, 

 należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 

  Konieczne jest  dokonanie  wpisu  do   dziennika  budowy  o   wykonaniu  odbioru technicznego 
 końcowego. 

 Teren po budowie sieci kanalizacyjnej,  powinien być  doprowadzony do pierwotnego stanu. 

 Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu kanalizacyjnego. 

  Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy 
 odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

 o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy 
i sąsiadującej nieruchomości. 

 

 9  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  Płatności będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną jakości robót, w oparciu o pomiary 
 i wyniki badań laboratoryjnych. 

 Cena za wykonane roboty obejmuje: 
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 roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy; 

 wykonanie wykopów razem z umocnieniem ścian; 

 odwodnienie wykopów; 

 zakup materiałów i urządzeń; 

 transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania;  

 przygotowanie podłoża, podsypki z piasku, z zagęszczeniem; 

 układanie i montaż rur, studzienek; 

 wykonanie połączeń rur i kształtek; 

 badanie szczelności; 

 badanie kanału kamerą termowizyjną; 

 warstwa przykrywająca razem z zagęszczaniem; 

 wykonanie przejść szczelnych; 

 doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu; 

 przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych. 

Koszty te zawierają się w cenie kontraktowej. 

 

 10  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 10.1  Normy 

 PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 
obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. 
Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 

 PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. 

 PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 

 PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 

 PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 
środowisko. 

 PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej. 

 PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 

 PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 
i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

 PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 
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 PN-88/6731-08 Beton zwykły 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 

 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążeń. 
Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 

 10.2  Ustawy 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal 2003. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003r. 
z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z dnia 10 maja 2003r.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych 
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 października 2001r.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  Nr 129, poz. 844  z dnia 23 października 1997 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 roku 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 
1999r.). 

 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 
z dnia 14 maja 1999r.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, 
poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie określenia 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony 
akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz 
sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 
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poz. 476). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72/01 poz. 747). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. 
U. Nr 38/0 l poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U.  Nr, 107 poz. 
679 z 1998 r.) z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U Nr 99/98 poz. 673). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58). 
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 1  WSTĘP 
 

 1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
 związanych z odbudową nawierzchni jezdni. 
 

 1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

 Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu 
i realizacji projektu budowy kanału sanitarnego DN 200 PCV SN 8 SDR 34 w ulicy Zachodniej oraz ulicy 
Prusa wraz z odejściami bocznymi o średnicy DN 160 PCV SN 8 SDR 34 do granic każdej istniejącej działki 
budowlanej, tj. w działkach numer ewidencyjny 460, 501/1, 501/2, 505 obręb geodezyjny numer 18 – Łask 
oraz działka numer ewidencyjny 37, obręb geodezyjny 19 – Łask wraz z pompownią ścieków w ulicy 
Zachodniej, jak również budowy kolektora tłocznego o średnicy DN 110 PEHD w ulicy Zachodniej i ulicy 
Matejki, tj. w działkach numer ewidencyjny 460, obręb geodezyjny numer 18 – Łask oraz działka numer 
ewidencyjny 434, obręb geodezyjny 18 – Łask, Gmina Łask. Projektowaną przepompownię ścieków w ulicy 
Zachodniej należy dostosować do istniejącego systemu monitoringu zdalnego kompatybilnego działającego 
w MPWiK Sp. z o.o. w Łasku. 
 

 1.3  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
 z wykonywaniem nawierzchni jezdni i chodników. Obejmuje ona wykonanie całości robót: 

 roboty przygotowawcze – ST-01 
 droga: 

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 – gr. 20 cm; 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/25mm – gr. 11 cm; 
- skrapianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni; 
- warstwa ścieralna beton asfaltowy 0/12,8 – gr. 5 cm; 
- odbudowa nawierzchni z tłucznia. 

 
 1.4  Określenia podstawowe 
 

 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich połączenia 
 przeznaczony dla ruchu kołowego. 

  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
 i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 1.4. 

 

 2  MATERIAŁY 
 

 2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Wykonawca jest zobowiązany do: 

 dostarczenia materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznych, 

 stosować materiały produkcji krajowej lub zagranicznej,  posiadające aprobatę techniczną 
odpowiednich instytutów badawczych, 

 poinformowania Zamawiającego przed rozpoczęciem dostaw o proponowanych źródłach materiałów 
oraz uzyskać zgodę Zamawiającego. 

 

 2.2  Podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 

  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 ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń 
 obcych i bez domieszek gliny. 
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 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według obowiązujących przepisów prawa powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 
  Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane  

  metodą  stabilizacji mechanicznej 
  1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

  1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie 
może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Kruszywa powinny spełniać wymagania określone 
w Tablicy1. 

Tablica 1. 
 

Lp. 

 
Wyszczególnienie właściwości 

 

Wymagania 

Badania według 
 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane Żużel 

Podbudowa 

zasad - 
nicza 

pomoc - 
nicza 

zasad - 
nicza 

pomoc -
nicza 

zasad -
nicza 

pomoc-
nicza 

1 
Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 

% (m/m) 
od   2 
do 10 

od      2 
do 12 

o d   2 
do 10 

od     2 
do 12 

o d    2 
do 10 

Od 2 do 
12 

P N -B-06714 -15 [3] 

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

5 1 0 5 10 5 10 PN-B-06714 -15 [3] 

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

35 45 35 40 - - PN-B-06714 -16 [4] 

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

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1] 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 
do 70 

od    30 
do 70 

od 30 
do 70 

od   30 
do 70 

- - BN-64/8931 -01 [26] 

6 

Ścieralność w bębnie  Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 

liczby obrotów, nie więcej niż 

 

35 
 

30 

 

45 
 

40 

 

35 
 

30 

 

50 
 

35 

 

40 
 

30 

 

50 
 

35 

PN-B-06714 -42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 -18 [6] 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25     

cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 
5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy  i żelaza wy łącznie, % 

(m/m), nie więcej niż 
- - - - 1 3 

PN-B-06714 -37 [10] 
PN-B-06714 -39 [11] 

10 
Zawartość związków siarki w  przeliczeniu    

na    SO3, %(m/m), nie więcej niż 
1 1 1 1 2 4 PN-B-06714 -28 [9] 

11 

Wskaźnik  nośności mieszanki kruszywa,   %, 
nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu I
S

 > 1,00 
b) przy zagęszczeniu I

S
 > 1,03 

80 
120 

60 80 
120 

60 80 
120 

60 PN-S-06102 [21] 
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 2.3  Nawierzchnie z betonu asfaltowego 

  Powinny odpowiadać normie PN-S-96025:2000 „Nawierzchnie asfaltowe”. 

  Rodzaj, skład mieszanki mineralnej oraz ilość asfaltu, winien być zgodny z wymaganiami 
 określonymi w dokumentacji projektowej i warunkami określonymi przez administratora drogi. 

  Należy zastosować beton asfaltowy o uziarnieniu 0/165mm, asfalt D-50/70. Recepturę mieszanki 
 należy zaprojektować zgodnie z PN-S-96025. 

 Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego w-wy ścieralnej 0/16 należy stosować: 

Asfalt o zawartości parafiny mniejszej od 0,5% D50/70 (tabl.) 

Kruszywo łamane granulowane wg PN-96/B-11112, kl. 1, gat. 1 

Żwir i mieszankę wg PN-96/B-11111, kl. 1 

Grys i żwir kruszony wg PN-S-96025 kl. 1, gat. 1, zał. G; 

Piasek wg PN-96/B-11113, gat. 1 

Wypełniacz mineralny- podstawowy wg PN-61/S-96504 

Środki adhezyjne do asfaltu , które musza mieć Aprobatę Techniczną i atest producenta 

Taśma bitumiczna do łączenia spoin o szer. 4 cm i grubości 5mm 

 

LP. Właściwości Metoda badania 
Rodzaj 
asfaltu 

35/50 

Rodzaj 
asfaltu 

50/70 

 Właściwości obligatoryjne    

1 Penetracja w temp. 25˚C    0,1mm PN-EN 1426 35-50 50-70 

2 Temperatura mięknienia   ˚C PN-EN 1427 50-58 46-54 

3 Temperatura zapłonu nie mniej niż ˚C PN-EN-22592 240 230 

4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż %mm PN-EN- 12592 99 99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek, przyrost )nie więcej niż %mm PN-EN- 12607-1 0,5 0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu nie mniej niż ˚C PN-EN 1426 53 50 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu,   ˚C, nie mniej niż % PN-EN- 12606-1 52 48 

Właściwości specjalne krajowe 

8 Zawartość parafiny , nie więcej niż % PN-EN- 12606-1 0,5 0,5 

9 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niż ˚C, PN-EN 1427 8 9 

10 Temperatura łamliwości nie więcej niż ˚C, PN-EN-12593 -5 -8 

 
 

 2.4  Emulsja asfaltowa (skrapianie warstw konstrukcyjnych) 

  Do skropienia podbudowy z kruszywa należy użyć emulsję asfaltową kationową średniorozpadową 
 o właściwościach zgodnych z EmA-1994. 

  Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się stosowanie innych materiałów. 

 
 2.5  Beton 

 Beton stosowany na podbudowy klasy C8/10; 

 Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250. 
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 2.6  Cement 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

 Cement powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08. 

 
 3  SPRZĘT 

 Sprzęt do wykonania nawierzchni. 

  Nawierzchnią z kostki brukowej lub płyt betonowych należy wykonać ręcznie, zaś nawierzchnię 
 mineralną i mineralno-asfaltową przy użyciu sprzętu specjalistycznego (min. rozścielaczy). 

  Do zagęszczenia nawierzchni brukowej lub z płyt betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
 z tworzywa sztucznego. Do nawierzchni mineralnych i bitumicznych walce ogumione i statyczne. Do 
 wyrównania podsypki z piasku pod brukiem można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
 liniami na szynie lub krawężnikach, do zagęszczania podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy używać 
 walce drogowe. 

•urządzenie do ubijania; 

•koparka kołowa 0,25m3; 

•walce statyczny do 0,6t; 

•samochody skrzyniowy z przykryciem brezentowym do 5t; 

•samochód dostawczy do 0,9t; 

•skrapiarki ręcznej lub mechanicznej; 

•kocioł trans-prod. mas asfaltowych; 

   

 4  TRANSPORT 
 

 4.1  Transport mieszanek mineralno-asfaltowych 

  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. 

 

 4.2  Transport kruszyw 

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

 
 

 5  WYKONANIE ROBÓT 
 

 5.1  Podłoże 

  Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich 
 zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

  Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące 
 rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Jeżeli powyższy 
 warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania 
 Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy 
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 grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
 wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości odpowiedniego wskaźnika 
 zagęszczenia. 

  Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
 gruntu, to należy przystąpić do profilowania podłoża. Ścięty grunt powinien być natychmiast odwieziony na 
 odkład. 

  Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
 Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób 
 zaakceptowany przez Zamawiającego. 

  Zagęszczanie podłoża należy prowadzić do czasu osiągnięcia Is>0,97 lub E2>40MPa oraz E2/E1<2,5. 

 
 5.2  Podbudowa 

  Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni powinien być zgodny 
 z dokumentacją projektową. 

  Podbudowę w zależności od przeznaczenia (w niniejszym zakresie robót jest również wykonanie 
 nawierzchni gruntowych), obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić: 

• kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

• podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa. 

  Rodzaj podbudowy musi być zgodny z dokumentacją projektową lub być zaakceptowany przez 
 Zamawiającego. Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi 
 w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

  Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia 
 przez wałowanie. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona małymi 
 walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

  Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wartości określonych w punkcie 6 niniejszej ST. 

  Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 
 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być 
 równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20%. 

  
 5.3  Skropienie warstw nawierzchni 

 
 5.3.1  Oczyszczenie warstw nawierzchni 

  Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy 
 użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych 
 należy używać szczotek ręcznych. Wyjątkowo, ze względu na uciążliwość dla otoczenia, bezpośrednio przed 
 skropieniem warstwa może być oczyszczona z kurzy przy użyciu sprężonego powietrza. 

 
 5.3.2  Skropienie 

  Warstwa podbudowy przed skropieniem powinna być oczyszczona. Skropienie powinno być 
 równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna być równa ilości założonej z tolerancją+10%. Na 
 wszystkich powierzchniach, gdzie rozłożono nadmierną ilość lepiszcza Wykonawca powinien rozłożyć 
 warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. 

  Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
 skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 
 Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione na jego koszt. 

  Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody 
 lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej od 2h do 0,5h. 
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 5.4  Układanie nawierzchni mineralnej i mineralno-asfaltowej 

  Przed  przystąpieniem  do  robót,  w terminie  uzgodnionym  z Zamawiającym,  Wykonawca 
 dostarczy Zamawiającemu   do   akceptacji   projekt   składu   mieszanki   mineralno-asfaltowej   oraz   wyniki   
 badań laboratoryjnych. 

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

  Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
 wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych dla 
 odpowiednich warstw konstrukcji nawierzchni ulicy i zjazdów publicznych z betonu asfaltowego znajdują się 
 w normie PN-S-96025:2000 „Nawierzchnie asfaltowe”. 

  Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
 wykonanych wg metody Marshalla. Zaprojektowana mieszanka powinna spełniać wymagania podane PN-S-
 96025:2000 „Nawierzchnie asfaltowe”. 

  Do mieszanek mineralno-asfaltowych na podbudowy bitumiczne i warstwy wiążące należy 
 zastosować asfalt D35/50. Natomiast do warstwy ścieralnej należy stosować asfalt D50/70 w ilości: 

• 2,8^4,5% dla podbudowy bitumicznej, 

• 4,0^5,5% dla warstwy wiążącej, 

• 4,8^5,8% dla warstwy ścieralnej. 

  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 określonej 
 normą. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie. Nawierzchnia mineralna dla jezdni 
 gruntowych powinna być wbudowywana mechanicznie lub ręcznie z zachowaniem grubości warstwy 
 i z utrzymywaniem niwelety drogi. Zagęszczenie nawierzchni mineralnej wykonać za pomocą walca 
 drogowego. 

  Nawierzchnie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
 i w porozumieniu z Zamawiającym. 

  Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu 
 doby była nie niższa niż 5°C. Nie dopuszcza się układania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej 
 podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

  Przed przystąpieniem do układania Wykonawca jest zobowiązany do opracowania sposobu 
 organizacji ruchu drogowego i oznakowania odcinka robót oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
 ruchu na drodze. 

  Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki z wyposażeniem 
 w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 
 projektową. 

  Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 135°C. 
 Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi  drogi. 

  W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające 
 z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą 
 przed uszkodzeniem. 

  W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze 
 podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 

  Złącze podłużne układanej następnej warstwy, tj. wiążącej, powinno być przesunięte, o co najmniej 
 15cm względem złącza podłużnego podbudowy. 
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 6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 6.1  Badania przed przystąpieniem do robót 

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy materiały posiadają atest wyrobu 
 według punktu 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

 
 6.2  Badania w czasie robót 

  Sprawdzenie podłoża i podbudowy. Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich 
 zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. 

  Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni 
 z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
 oraz wymaganiami według punktu 5.6. niniejszej specyfikacji technicznej: 

• pomierzenie szerokości spoin, 

• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

• sprawdzenie niwelety pokryw włazów w studzienkach. 

 
 6.3  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

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

  Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
 z tolerancją± 0,5%. 

  Niweleta nawierzchni. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 
 projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

  Niweleta pokryw włazów w studzienkach. Dopuszczalne odchylenie pomiędzy rządną jezdni 
 (chodnika) oraz rzędną pokrywy włazu do studzienki nie może być większe, niż ± 1 cm. 

 

 7  OBMIAR ROBÓT 

  Jednostką obmiarową odbudowy nawierzchni jezdni, wjazdów na posesje i chodników jest 1 metr 
 kwadratowy (m2). Jednostką obmiarową krawężników jest 1 metr (m) bieżący krawężnika. 

 

 8  ODBIÓR ROBÓT 
 

 8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
 i wymaganiami Zamawiającego jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 
 6 dały wyniki pozytywne. 

 
 8.2  Odbiór robót zanikających 

  Odbiorowi robót zanikających podlegają elementy, które ulegają demontażowi przed zasypaniem 
 wykopów i przywróceniem stanu pierwotnego. 

  Odbiór robót zanikających powinien być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
 i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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 Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót. 

 Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według PN-
86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia 
i ochrony podłoża gruntowego według PN-8 l/B-03020; poziom wód gruntowych 
i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska gruntowo-
wodnego, uziarnienia warstw wodonośnych. 

 Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 
reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także 
przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

 Dziennik budowy. 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 
 8.3  Odbiór robót ulegających zakryciu 

  Zasady ich odbioru są określone w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". Odbiorowi robót 
 ulegających zakryciu podlegają: 

•przygotowanie podłoża i wykonanie podbudowy, 

•wykonanie podsypki, 

•ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

  Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
 korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Przy odbiorze powinny być dostarczone min. następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót. 

 Dane geotechniczne. 

 Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 
reperów. 

 Dziennik budowy. 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  

Odbiór robót ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie: 

 sposobu przygotowania podłoża i jakości oraz zgodności z normatywami wykonania podbudowy, 

 jakości i zgodności z normatywami wykonania podsypek i ław pod krawężniki. 

  Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
 użycia właściwych  materiałów,  prawidłowości wykonania i wbudowania oraz zgodności z innymi 
 wymaganiami  określonymi  w  punkcie  „Kontrola jakości  robót"  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  
 z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

 
 8.4  Odbiór częściowych robót 

  Jest to techniczny odbiór całości prac po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. 
 Przy przejęciu wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: 

• wszystkich dokumentów wymaganych przy odbiorze części Robót, 

• protokołów wszystkich przejęć części Robót, 

• świadectwa jakości wydanego przez dostawców materiałów, 

• dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planach sytuacyjnych przez 
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uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 Przy przejęciu należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• protokoły z przejęć części Robót i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

 
 9  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  Wymagania ogólne podano w ST-00. „Wymagania Ogólne". Cenę jednostki obmiarowej należy 
 przyjmować zgodnie z obmiarem wykonanych robót. Wszelkie koszt związane z odnowieniem nawierzchni 
 zawarte są w cenie kontraktowej. 

 
 10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralną do betonu zwykłego. 

 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 BN-68/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i fetą. 

 PN-B-11111:1996 Kruszywa    mineralne.    Kruszywa    naturalne    do    nawierzchni drogowych- Żwir 
i mieszanka. 

 PN-B-i 112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

 PN-B-11113:1996 Kruszywa    mineralne.    Kruszywa    naturalne    do    nawierzchni drogowych. Piasek. 

 PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych. 

 PN-C-04024:I991 Ropa   naftowa  i   przetwory  naftowe.   Pakowanie,  znakowanie  i transport. 

 PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 

 PN-S-04001:1967Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych. 

 PN-S-96504:1961Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 

 PN-S-96025:2000 Drogi    samochodowe    i    lotniskowe.    Nawierzchnie    asfaltowe. Wymagania. 

 PN-B-06250 Beton zwykły. 

 PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 
Warszawa, 1997. 

 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 1997. 

 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -zeszył 60, Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 1999. 

 WTYMK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984. 
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 Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwale. Wytyczne 
oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 
obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 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, poz. 430). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


