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ZESTAWIENIE KODÓW CPV
44130000-0  Studzienki kanalizacyjne
44163112-8  Układ kanalizacyjny
45255600-5  Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233251-3  Wymiana nawierzchni
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262310-7  Zbrojenie
45262311-4  Betonowanie konstrukcji
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  drogowych  związanych  z  realizacją 
zadania budowlanego pt:

Temat: „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej”
Lokalizacja: Gmina Baborów, Obręb Boguchwałów dz. nr 71, 77, 76/2, 75/2, 75/1, 76/1  

Inwestor: GMINA BABORÓW UL. DĄBROWSZCZAKÓW 2A,  48 – 120 BABORÓW
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, chodnikach i 
placach. 

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  szczegółowe, 

wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla 
poszczególnych asortymentów robót związanych z realizacją zadania. Kolejne rozdziały 
przedstawiać będą poszczególne elementy zadania pod kątem ich wykonania i odbioru.
 
1.4. Określenia podstawowe stosowane ogólnie w budownictwie drogowym:

Użyte (częściowo) w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.4.2.  Chodnik  -  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 
mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi 
jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.6. Dziennik  budowy  -  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.11. Konstrukcja  nawierzchni  -  układ  warstw  nawierzchni  wraz  ze  sposobem  ich 
połączenia.
1.4.12. Konstrukcja  nośna  (przęsło  lub  przęsła  obiektu  mostowego)  -  część  obiektu 
oparta  na  podporach  mostowych,  tworząca  ustrój  niosący  dla  przeniesienia  ruchu 
kołowego, pieszego.
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 
i skarpami rowów.
1.4.14. Koryto  -  element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  ułożenia  w  nim 
konstrukcji nawierzchni.
1.4.15.  Rejestr  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi 
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stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera.
1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót.
1.4.17. Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
1.4.18. Most  -  obiekt  zbudowany  nad  przeszkodą  wodną  dla  zapewnienia  komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.19. Nawierzchnia  -  warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu.
a) Warstwa  ścieralna -  górna warstwa  nawierzchni poddana  bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa  wiążąca  -  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a  podbudową, 

zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w  nawierzchni  i  przekazywanie  ich  na 
podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa  pomocnicza  -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych, 
funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.21. Obiekt  mostowy  -  most,  wiadukt,  estakada,  tunel,  kładka  dla  pieszych  i 
przepust.
1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.25. Pobocze  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymywania  się 
pojazdów,  umieszczenia  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  i  wykorzystywana  do  ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.26. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.
1.4.27. Podłoże  ulepszone  -  górna  warstwa  podłoża,  leżąca  bezpośrednio  pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni.
1.4.28. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.
1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.
1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia.
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1.4.31. Przepust  -  obiekty  wybudowane  w  formie  zamkniętej  obudowy  konstrukcyjnej, 
służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 
kołowego, pieszego.
1.4.32. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.33. Przeszkoda  sztuczna  -  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji 
zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.35. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej 
ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.
1.4.36. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.37. Rozpiętość  teoretyczna  -  odległość  między  punktami  podparcia  (łożyskami), 
przęsła mostowego.
1.4.38. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami  konstrukcji  obiektu,  mierzona  w  linii  prostopadłej  do  osi  podłużnej, 
obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.
1.4.39. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych  rodzajów  ruchu  oraz  szerokość  chodników  mierzona  w  świetle  poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od 
ruchu pieszego.
1.4.40. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.
1.4.41. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.43. Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną 
całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z  dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  Inżyniera  działającego  z  ramienia 
Inwestora.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

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

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

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na 
dokumentację projektową:
− Zamawiającego,
− sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.
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W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali 
rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.

Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości 
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału 
tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać 
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie  terenu  budowy  w  robotach  modernizacyjnych  i  remontowych  („pod 

ruchem”) - dla zadania powyższego ruch drogowy miejski wokół Rynku.
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 Inżynierowi do zatwierdzenia 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 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:  zapory,  znaki  itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną.
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

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

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

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub 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 będzie miał szczególny wzgląd na:
c) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
d) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

e) zanieczyszczeniem  pyłami lub substancjami toksycznymi,
f) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
g) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez 

odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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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.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

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

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze 
specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

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

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić  Inżyniera  i  władze  lokalne  o 
zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Prace  w  pobliżu  istniejących  urządzeń  podziemnych  mają  odbywać  zgodnie  z  zapisami 
warunków technicznych załączonych do projektu. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on  zezwolenie od 
właściciela co do przewozu znacznych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim  przewozie  powiadamiał  Inżyniera.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z przygotowanym przez siebie i zatwierdzonym 
przez Inwestora Planem BiOZ.

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 umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie 
Inżyniera  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po 
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 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  Inżyniera  o  swoich  działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek 
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i  próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

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

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót.
Materiały opisane w projekcie mogą zostać zastąpione równoważnymi po uzyskaniu zgody 
Inwestora i Projektanta na pisemny wniosek Wykonawcy.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót.

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

Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inżyniera,  Wykonawca  nie  będzie 
prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  terenu  budowy  poza  tymi,  które  zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy.

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

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki:
a) Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
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Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem

2.5. 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 Inżyniera.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu 
budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inżyniera.  Wybrany  i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową.

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

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inżyniera,  w  terminie 
przewidzianym umową.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

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

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami 
Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier,  poprawione  przez 
Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie 
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zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów 

robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy 
produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera.

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

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− sposób zapewnienia nadzoru w tym archeologicznego
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− bhp.,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,
− system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 

wykonywanych robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie 
badań),

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest 
zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez  Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez 
Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez 
Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

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

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia 
jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inżynier  uprawniony  jest  do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne,  to  Inżynier  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
− Polską Normą lub
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi SST.

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

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

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

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

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

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

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,
− uwagi i polecenia Inżyniera,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji 

projektowej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń 
Wykonawcy robót.
(2) Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne – WYMAGANE ATESTY I DOPUSZCZENIA

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera.
(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1)  -  (3) 
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

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

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

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

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

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

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

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

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier.

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od  dnia  potwierdzenia  przez  Inżyniera  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o 
których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 
obecności  Inżyniera  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

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

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

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

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

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty:
1. dokumentację  projektową podstawową  z naniesionymi  zmianami oraz  dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. 

uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,i ew. 

PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

ew. PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
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10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

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

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

specyfikacji ogólnej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inżynierem  i  odpowiednimi  instytucjami  projektu 
organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu 
Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b)ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,

(c)opłaty/dzierżawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu,
(f)tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego.

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
2. Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15  grudnia 

1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., 
poz. 29).

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

ROZDZIAŁ DRUGI
SST - 02

WYTYCZENIE TRASY
I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

GŁUBCZYCE 2011
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WSTĘP
1.1.Przedmiot 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy kanalizacji i jej punktów wysokościowych.

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach publicznych.

1.3. Zakres robót objętych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z  wszystkimi  czynnościami  umożliwiającymi  i  mającymi  na  celu  wytyczenie  w  terenie 
przebiegu trasy kanalizacji oraz położenia obiektów inżynierskich.
1.3.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

UWAGA: SZCZEGÓLNEJ OCHRONIE PODDAĆ STAŁE PUNKTY GEODEZYJNE.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Punkty  główne  trasy  -  punkty  załamania  osi  trasy,  punkty  kierunkowe  oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy.
1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 
do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni 
bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt pomiarowy
 Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do wytyczenia trasy kanalizacji i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
 Sprzęt i materiały do wytyczenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 
do 7).

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, 
to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 
powinno  być  zmieniane  przed  podjęciem  odpowiedniej  decyzji  przez  Inżyniera. 
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku 
obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty  wierzchołkowe,  punkty  główne  trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy  muszą  być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
punktów  pomocniczych,  położonych  poza  granicą  robót  ziemnych.  Maksymalna  odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna  wynosić  500  metrów,  natomiast  w  terenie  falistym  i  górskim  powinna  być 
odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.
Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót  związanych  z  wykonaniem  trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 
na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, 
repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 
stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Wytyczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne  przekazane  przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w  punktach  pośrednich  w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej 
niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
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wyznaczyć  z  dokładnością  do  1  cm  w  stosunku  do  rzędnych  niwelety  określonych  w 
dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi 
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 kpl wykonania robót obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
- zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  i 
oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAŁ TRZECI
SST - 03

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków.
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:
- piły mechaniczne,
- specjalne  maszyny  przeznaczone  do  karczowania  pni  oraz  ich  usunięcia  z  pasa 
drogowego,
- spycharki,
– koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z 
wyrębem drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) 
powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 
krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, 
zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.
Zgoda  na  prace  związane  z  usunięciem  drzew  i  krzaków  powinna  być  uzyskana  przez 
Zamawiającego.
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie 
rębnym, ustalonym przez Inżyniera.
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w 
nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, 
aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie 
przekraczała 2%.
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały 
się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z 
wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna 
być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być 
zachowana,  zostanie  uszkodzona  lub  zniszczona  przez  Wykonawcę,  to  powinna  być  ona 
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.
5.3. Usunięcie drzew i krzaków
Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, 
za wyjątkiem następujących przypadków:
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a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna 
terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej 
korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być 
ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej 
zasady,  wymagającej  karczowania  pni,  nie  ma  zastosowania,  jeżeli  przewidziano 
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu,
b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku 
pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym 
do budowy nasypów i zagęścić.
Doły  w  obrębie  przewidywanych  wykopów,  należy  tymczasowo  zabezpieczyć  przed 
gromadzeniem się w nich wody.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 
wartość  jako  materiał  użytkowy  (np.  budowlany,  meblarski  itp.)  nie  utraciły  tej 
właściwości w czasie robót.
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z 
dużą  ostrożnością,  w  sposób  który  nie  spowoduje  trwałych  uszkodzeń,  a  następnie 
zasadzone w odpowiednim gruncie.
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób  zniszczenia  pozostałości  po  usuniętej  roślinności  powinien  być  zgodny  z 
ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera.
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 
sprzętu,  to  sposób  wykonania  powinien  odpowiadać  zaleceniom  producenta  sprzętu. 
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy.
Jeżeli  dopuszczono  spalanie  roślinności  usuniętej  w  czasie  robót  przygotowawczych 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów 
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem 
małej  ilości  dymu,  to  jest  spalanie  w  wysokich  stosach  albo  spalanie  w  dołach  z 
wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie 
wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.
Jeżeli  warunki  atmosferyczne  lub  inne  względy  zmusiły  Wykonawcę  do  odstąpienia  od 
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w 
prowadzeniu  innych  prac,  Wykonawca  powinien  usunąć  go  w  miejsce  tymczasowego 
składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe 
dalsze spalanie.
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli 
pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to 
powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą 
gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 
cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą 
być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których 
odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków
Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  usunięcia 
roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:
– dla drzew – sztuka,
– dla krzaków - hektar.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlega  sprawdzenie  dołów  po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:
- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,
- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę 
drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,
- zasypanie dołów,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. przepisy związane
 Nie występują.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny.
1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej 
się do powtórnego użycia należy stosować:
- równiarki,
- spycharki,
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu.
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego 
użycia, należy stosować:
- noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3,
– łopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny
Humus  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek  albo  przewozić 
transportem  samochodowym.  Wybór  środka  transportu  zależy  od  odległości,  warunków 
lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do 
powtórnego  zastosowania,  powinna  ona  być  transportowana  w  sposób  nie  powodujący 
uszkodzeń.

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 
lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład,
- zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach.
10. przepisy związane
Nie występują.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót branży instalacji sanitarnych w zakresie:
– ziemnych i montażowych dla budowy przyłącza kanalizacji deszczowej, melioracyjnej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionych
Specyfikacjami Technicznymi:
Nazwa specyfikacji
1 SST 05.01 ROBOTY ZIEMNE
2 SST 05.02 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W zakresie projektu przewidywana jest :
– budowa przyłącza kanalizacji deszczowej
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane 
w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, w 
których są wymienione.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.1Dokumentacja Projektowa
1) Dokumentacja projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych:
2) Dokumentacja projektowa – projekt budowlano-wykonawczy będący w posiadaniu
Zamawiającego .
3) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Umownej.
Rysunki do opracowania przez Wykonawcę
Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  następujące  rysunki  oraz  uzyska  akceptację 
Inspektora Nadzoru oraz innych odnośnych władz:
• Rysunki powykonawcze – 2 zestawy (1 oryginał możliwy do skopiowania + 1 kopie)
Wykonawca we własnym zakresie przedłoży następujące propozycje rysunków oraz uzyska 
akceptację Inspektora Nadzoru oraz innych odnośnych władz:
• Projekt organizacji ruchu na czas budowy
• Projekty organizacji robót
Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań wykonawcy w ramach umowy.
1.4.2. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz 
robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności:
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy plac budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych.
(b)  Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie 
wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych w trakcie wykonywania 
kanalizacji sanitarnej deszczowej i przyłączy wodociągowych.
(c) Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę wykonania zadania.
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
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a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub 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 będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
2.1) skażeniem gleby na terenie budowy
2.2) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
2.3) możliwością powstania pożaru.
1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 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.
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i 
powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa 
okaże się korekta harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do 
wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami 
umowy.
1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru.
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót opracuje Plan Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia.
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 
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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.
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby wykonane budowa i jej elementy były w nienaruszonym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania obowiązującego prawa w 
trakcie prowadzenia robót.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 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.
1.4.11. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na 
prowadzenie  drogi,  na  rozpoczęcie  prac  i  na  zakryciu  robót  zanikających  przy 
przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej).
Razem z harmonogramem robót wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz 
wszystkich  zezwoleń  wymaganych  do  rozpoczęcia  i  zakończenia  robót  zgodnie  z 
harmonogramem prowadzenia prac.
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 
władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.
1.4.12. Przebudowa urządzeń kolidujących
W  przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianych  okoliczności  związanych  z  koniecznością 
przebudowy urządzeń uzbrojenia podziemnego należy te roboty uzgodnić z właścicielem 
uzbrojenia i wykonać je pod nadzorem stosownych służb.
Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty  nadzorów  właścicieli  urządzeń  w  trakcie  ich 
przebudowy i budowy.
 
 
 
1.4.13. Tablice Informacyjne
Wykonawca  robót  jest  zobowiązany  do  ustawienia  i  utrzymywania  przez  okres  trwania 
budowy tablic informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku Umowy.
1.4.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.
2. MATERIAŁY
2.1. Kontrola stosowanych materiałów
Wszystkie  materiały  i  urządzenia  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z 
postanowieniami  umowy  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  W  oznaczonym  czasie  przed 
wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
materiałów  oraz  odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora  Nadzoru.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
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przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.3. 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 właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim  zamiarze,  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien 
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości 
wskazaniom  zawartym  w  SST,  lub  projekcie  organizacji  robot,  zaakceptowanym  przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Zastosowany  sprzęt  i  narzędzia  muszą  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 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. Musi on być 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. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa lub  SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w 
terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z mową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za właściwą organizację prac.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  trakcie  realizacji 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  ziemnych  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 
i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Harmonogram robót
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić wszystkie czynniki i 
warunki mające wpływ na właściwy i systematyczny postęp robót w powiązaniu z robotami 
ogólnobudowlanymi i robotami innych branż.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób 
wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• organizację prac na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• bhp,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli jakości wykonywanych prac.
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie 
transportu
• sposób i procedurę pomiarów i badań robót w trakcie ich wykonywania.
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót w 
zakresie wymaganym przez stosowane technologie i producentów materiałów.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest 
zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 
częstotliwością i w etapach zapewniających stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  ST.  Minimalne  wymagania,  co  do 
zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych branżowych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp wszystkich miejsc na budowie, gdzie 
prowadzone  będą  roboty  instalacyjne  oraz  bez  ograniczeń  uczestniczyć  będzie  przy 
wykonywaniu wszystkich prób i sprawdzeń wykonywanych instalacji sanitarnych.
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących przeprowadzanych robót , a także przeprowadzanych próbach 
instalacji sanitarnych . Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót 
badanych materiałów , oraz wstrzyma technologię wykonywanych prac.
Wstrzymanie  niewłaściwie  wykonywanych  prac  ,  oraz  wadliwie  lub  negatywnie 
przeprowadzonych prób i sprawdzeń inspektor nadzoru potwierdzi wpisem do dziennika 
budowy w trybie natychmiastowym.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.4. Protokóły z prób i sprawdzeń wykonywanych instalacji sanitarnych
Wykonawca zgłosi wpisem do dziennika budowy gotowość do przeprowadzenia planowanych 
prób , sprawdzeń i odbiorów.
Po wykonanie wyżej wymienionych czynności w obecności i przy współudziale inspektora 
nadzoru wynik z przeprowadzonych czynności wpisany zostanie do dziennika budowy , oraz 
zostanie spisany stosowny protokół zgodnie z ogólnie przyjętymi wzorami.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  Dokumentacją 
Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
 
6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Wszystkie  materiały  i  urządzenia  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z 
postanowieniami  umowy  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  W  oznaczonym  czasie  przed 
wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
materiałów  oraz  odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
Materiały  posiadające  atesty  a  urządzenia  -  ważne  legalizację  mogą  być  badane  w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do końca okresu odpowiedzialności za usterki.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• datę przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunków,
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót,
• godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy,
• sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań , prób i

EDG UM GŁUBCZYCE NR 3619, PKD 74.20.A,74.87.B,74.40.Z,22.25.Z, REGON 530579030, KONTO mBank 62 1140 2004 0000 3202 4094 3560



PRZEDSIĘBIORSTWO  USŁUGOWO  BUDOWLANE „AQWA” SC 48 – 100 GŁUBCZYCE  UL.KR.JADWIGI 1 NIP 748 00 06 749 TEL 077 4852179,0500 253 296 skoumal@wp.pl

sprawdzeń z podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
• szczegółowe  wykazy  wszelkich  ilościowych  i  jakościowych  części  robót  w  tym 
dostarczonych i użytych dostaw.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
(2) Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów i rodzaju wykonywanych robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza, się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do 
księgi obmiaru.
Wymóg prowadzenia księgi obmiaru robót określi Zamawiający w treści i warunkach umowy 
na realizację zadania.
(3) Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt.  (I)-(2)  następujące 
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.
Zaginięcie,  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o 
zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Sposób , jednostki i dokładność wykonywanych obmiarów określony został w założeniach 
katalogów robót wskazanych w przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.
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8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Procedura Przejęcia Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu 
ich odbioru.Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym 
nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
8.4. Odbiór końcowy Robót
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:
• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.
• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru.
• Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.5.
• Inspektor Nadzoru stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego 
przez  Komisję  wyznaczoną  przez  Zamawiającego.  Przedstawiciele  Inspektora  Nadzoru  i 
Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu.
• Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Rysunkami i Specyfikacjami.
• W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja odbiorowa przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w Dokumentacji 
Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
• robociznę bezpośrednią,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników  nadzoru  ,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy  (w  tym 
doprowadzenie  energii  i  wody,  budowa  dróg  dojazdowych  itp.),  koszty  dotyczące 
oznakowana  robót,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  ekspertyzy 
dotyczące  wykonanych  robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze 
robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową
10.Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą 
inwestycji , projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz dokumentacje powykonawcze 
w zakresie wykonywanych robót dotyczących instalacji sanitarnych.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót ziemnych dla budowy
– przyłącza kanalizacji sanitarnej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania I Odbioru Robót (WTWOR)
Ponadto:
• wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,
• zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,
• ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko,
• wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych,
• odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,
• składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu
z ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę,
• plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości  i  zasypanie  wgłębień  o  wysokości  do  30  cm  i  przy  przemieszczaniu  mas 
ziemnych do 50 m
• wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczenie  gruntu, 
określona wg 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,
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
postanowieniami kontraktu.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST są:
• grunt do wykonania podkładów i zasypywania wykopu.
Do wykonywaniu podkładów i zasypywania wykopów należy stosować:
1. Pospółki żwirowo-piaskowe lub piasek zwykły.
Wymagania dotyczące pospółek:
- uziarnienie do 50 mm
– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowek do 50%
– zawartość frakcji pyłowej do 2%
– zawartość frakcji organicznych do 2%
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt:
• koparka podsiębierna samobieżna- 0, 25 - 0,6 m3,
• spycharka gąsienicowa - 100 - 150 kM,
• płyta wibracyjna, samobieżna.
• żuraw samojezdny 5 - 10 t

EDG UM GŁUBCZYCE NR 3619, PKD 74.20.A,74.87.B,74.40.Z,22.25.Z, REGON 530579030, KONTO mBank 62 1140 2004 0000 3202 4094 3560



PRZEDSIĘBIORSTWO  USŁUGOWO  BUDOWLANE „AQWA” SC 48 – 100 GŁUBCZYCE  UL.KR.JADWIGI 1 NIP 748 00 06 749 TEL 077 4852179,0500 253 296 skoumal@wp.pl

• zagęszczarka wibracyjna,
• samochód samowyładowczy do 5t.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego,  urządzeń  i  urobku  z  robót  ziemnych 
stosować  następujące,  sprawne  technicznie  i  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru 
środki transportu:
• samochód dostawczy, skrzyniowy 5 Mg,
• samochód ciężarowy, samowyładowczy 10 - 20 t
• samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 - 20 t
• samochód dostawczy do 0,9 t
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami SST, oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację inspektora nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
5.2. Zakres robót przygotowawczych:
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem
c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 
oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk
d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem
e) przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód odpadowych i gruntowych
f) oznakowanie prowadzonych robót
g) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego
h) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych
5.3. Zakres robót zasadniczych
a) Roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy z odwodnieniem i umocnieniami, zasypy, 
podsypki) związane z budową obiektów określonych w pkt.1.1
5.4. Warunki techniczne wykonania robót
5.4.1.Prace geodezyjne
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 
innymi:
a) wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 
roboczej osnowy realizacyjnej,
b)  wyznaczenie,  w  oparciu  o  roboczą  osnowę  realizacyjną  elementów  geometrycznych, 
takich jak osie, obrysy, krawędzie,
c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych,
d)  wyznaczenie  oraz  kontrola  w  czasie  realizacji  robót  wymaganych  nachyleń  skarp, 
spadków, osiadania itp.,
e)  wykonywanie  w  czasie  realizacji  robót  pomiarów  inwentaryzacyjnych  urządzeń  i 
elementów zakończonych
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą dokumentację 
geodezyjną  obejmującą:  mapy,  szkice  i  operaty  obsługi  realizacyjnej,  sprawozdanie 
techniczne  z  podaniem  stosownych  dokładności  itp.  Kopię  mapy  wykonanej  w  ramach 
dokumentacji  geodezyjnej  ze  sprawozdaniem  technicznym  należy  przekazać  do  ośrodka 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy.

5.4.2.Wykopy
5.4.2.1 Wykonanie wykopów
Wykopy należy wykonać na rozkop z ukosowaniem skarp.
Bezpieczne nachylenia skarp :
- w gruntach spoistych (gliny,iły) o nachyleniu 2:1
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
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– w gruntach sypkich ( piaski) o nachyleniu 1;1,5
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0, 
3-0, 6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy 
nawet  ręcznie  i  pod  nadzorem  geologiczno-Inspektorskim.  W  gruntach  wrażliwych 
strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy 
usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót.
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w 
dnie wykopu należy zagęścić.
5.4.2.2 Umocnienie wykopów
• Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW
z 19. 12. 1966r. ),
W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane  następujące 
zabezpieczenia:
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokość równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów , oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych
– naruszanie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń
–  stan  skarp  należy  okresowo  sprawdzić  w  zależności  od  występowania  niektórych 
czynników
5.4.2.3 Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:
a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed 
dostępem ludzi,
b)  zabezpieczyć  miejsce,  w  którym  nastąpiło  przebicie  przed  dalszym  naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0, 5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru),
c)  zawiadomić  inspektora  nadzoru,  który  powinien  określić  przyczyny  zjawiska  oraz 
ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.
5 .4.2.4 W ymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów
Odchylenie  rzędnych  koryta  gruntowego  od  rzędnych  projektowanych  nie  powinno  być 
większe od l cm.
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 
10%.
Powierzchnie  skarp  nie  powinny  mieć  większych  wklęśnięć  niż  l0  cm.  Szerokość  i 
głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna 
rowów  powinien  być  zgodny  z  zaprojektowanym  z  dokładnością  do  0,  05  %.  Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić Is = 1, 005.
5.4.2.5 Podsypka
– Wykonawca może przystąpić do układania podsypek po uzyskaniu zezwolenia inspektora 
nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy
– układanie podsypki powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie
– przed rozpoczęciem zsypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych
– układanie podsypki należy przeprowadzić równomiernie na całej szerokości wykopu
– całkowita grubość podsypki według projektu , powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu wykopu.
Odchylenie  rzędnych  koryta  gruntowego  od  rzędnych  projektowanych  nie  powinno  być 
większe od l cm.
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 
10%.
Powierzchnie  skarp  nie  powinny  mieć  większych  wklęśnięć  niż  l0  cm.  Szerokość  i 
głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna 
rowów  powinien  być  zgodny  z  zaprojektowanym  z  dokładnością  do  0,  05  %.  Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić Is = 1, 005.
5.4.2.6 Zasypka
– Wykonawca może przystąpić do wykonywania zasypywania wykopu po uzyskaniu zezwolenia 
inspektora nadzoru , potwierdzonego wpisem do dziennika budowy
– zasypywanie wykopu powinno być wykonywane bezpośrednio po zakończeniu prac w
wykopie
– przed rozpoczęciem zasypywania wykop powinien być oczyszczony z odpadków materiałów 
budowlanych
– układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o grubości:
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x- 0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych
x- 0,5m – 1,0 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami)
x- 0,4m – przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi
– Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić Is = 1, 005.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:
• ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w SST “Wymagania ogólne" niniejszej specyfikacji
• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń
• wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy
• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:
• badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych  w  niniejszej  SST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Inspektorowi Nadzoru.
• wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
• badania kontrolne obejmują cały proces budowy
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie
z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. oraz podano w 
pkt. 5.4
1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywanie robót oraz po ich zakończeniu powinna 
obejmować:
- zgodność wykonania robót zgodnie z dokumentacją
- prawidłowości wytyczenia robót w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podłożu
- wymiary wykopów
- zabezpieczenie i ewentualne odwodnienie wykopów z wód opadowych
2 . Wykonanie podsypki
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podłoża
- materiał użyty na podsypkę
- grubość i równomierność warstwy podsypki
- sposób i jakość zagęszczenia
3 . Zasypka
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiał użyty na zasypkę
- grubość i równomierność warstw zasypki
- sposób i jakość zagęszczenia
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:
a) oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach
w poziomie.
b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości
budowanego odcinka,
c) wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5 
miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości.
Po  wykonaniu  wykopów  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu,  zagęszczenia  i 
wykończenia  odpowiada  on  wymaganiom  oraz  czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza 
tolerancji podanych w SST lub odpowiednich normach.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
- wykopy – m3
– podsypka – m2
– zasypka - m3
– transport gruntu – m3 – z uwzględnieniem odległości transportu
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty ujęte w SST 01.00 podlegają odbiorowi robót zanikających
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami kontraktu.
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Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych 
zawartych w niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  przedkładając 
inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Zasady szczegółowe:
Proces odbioru powinien obejmować:
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 
badań
laboratoryjnych,
b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,
c) sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów
wymiarowych i technicznych,
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, 
na podstawie wyników pomiarów i badań.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1. 1. 
niniejszej SST.
9.2. Cena wykonania robót
Cena wykonania robót obejmuje:
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą
c) badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji
d)  zabezpieczenie  lub  usunięcie  istniejących  w  terenie  urządzeń  technicznych, 
roślinności i uzbrojenia terenu,
e) usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,
f) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem
g)  przejęcie  i  odprowadzenie  wód  opadowych  i  gruntowych  z  terenu  robót  wraz  z 
instalacjami odwadniającymi,
h) przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty
i) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe) wraz z projektem 
organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego,
j) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie
k) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
l) wywóz z terenu budowy urobku ziemnego na składowisko
m) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
n) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań
i sprawdzeń robót
o) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych
p) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy
q) uporządkowanie placu budowy po robotach

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
• PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
• PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
• PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
• PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanki.
• PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek.
• PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek.
• PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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• PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.
Normy nieobowiązujące:
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) .
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej są  wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montażowych w zakresie wykonania:
– przyłącza kanalizacji deszczowej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych 
i umowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji szczegółowej dotyczą prowadzenia prac przy 
realizacji robót zgodnie z zakresem pkt.1,1 i obejmują:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty montażowe : rurociągi grawitacyjne kanalizacji kanalizacji deszczowej 
- budowa studzienek kanalizacyjnych
- kontrola jakości
Roboty  ziemne,  odwodnieniowe  i  umocnienie  wykopów  związane  z  wykonywaniem  sieci 
wodociągowej ujęto w SST 11.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) , 
Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw  Sztucznych  i 
postanowieniami Umowy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
postanowieniami umowy.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST są:
• rury kanalizacyjne PP SN 8 kN/m2 600mm dwuścienne
• kształtki kanalizacyjne PP dla w.w. rur
• studnie betonowe
wszystkie materiały zgodnie z PT.
2.1 Dokumentacja
Rury winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i 
atest higieniczny. Elementy żelbetowe powinny posiadać deklarację zgodności z normą i 
certyfikat na znak bezpieczeństwa „B".
2.2 Składowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:
• należy  chronić  je  przed  uszkodzeniami  pochodzącymi  od  podłoża,  na  którym  są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i 
metod przeładunku,
• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur 
o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej).
• rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na 
spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.
• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(koparki, wkładki itp.).
• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia,  zagniecenia  itp.)  -  w  miarę  możliwości  przechowywać  i  transportować  w 
opakowaniach fabrycznych.
• nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
• niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.
• zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 
ponieważ  podatność  na  uszkodzenia  mechaniczne  w  temperaturach  ujemnych  znacznie 
wzrasta.
• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w 
kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.
• kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane,w sposób uporządkowany, • 
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.
Tworzywa  sztuczne  mają  ograniczoną  odporność  na  podwyższoną  temperaturę  i 
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promieniowanie UV, w związku, z czym należy chronić je przed:
• długotrwałą ekspozycją słoneczną,
• nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
Wszystkie  materiały  i  urządzenia  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z 
postanowieniami  umowy  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  W  oznaczonym  czasie  przed 
wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt:
• Samochody skrzyniowy do 5 T
• samochód dostawczy do 0,9 T
• żuraw samojezdny 5 - 10 Mg,
• betoniarka stacjonarna
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego,  urządzeń  i  urobku  z  robót  ziemnych 
stosować  następujące,  sprawne  technicznie  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru 
środki transportu:
• Samochody samowyładowczy do 5 T
• Samochody samowyładowczy 6-12 T
4.1 Rury
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały  należy  ustawić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunku,  obok  siebie  i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać 
się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur 
nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 
Ponadto,  przy  za  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.
Betonowe elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej i należy je 
zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami SST, oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację inspektora nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
5.2 Zakres robót przygotowawczych
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem
c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych
d) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków
e) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe)
f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego
g) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych
5.3 Zakres robót zasadniczych
5.3.1 Ogólne warunki układania (montażu) przewodów
Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C , jednakże z 
uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach zaleca się 
wykonywanie połączeń w temperaturze nie niższej niż +5°C.
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Montaż przewodów z PVC i PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C nie jest możliwy.
Sposób montaż przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną.
Opuszczanie  i  układanie  przewodu  na  dnie  wykopu  może  odbywać  się  dopiero  po 
przygotowaniu podłoża.
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń  oraz  zabezpieczyć  je  przed  zniszczeniem  poprzez  wprowadzenie  do  rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.
5.3.2 Układanie przewodu na dnie wykopu
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie.
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 
miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej 
już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały 
się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w 
co najmniej 1/4 jego obwodu.
Złącza  powinny  pozostawać  odsłonięte,  z  pozostawieniem  wystarczającej  wolnej 
przestrzeni po obu stronach połączenia , do czasu przeprowadzenia próby na szczelność 
przewodu.
Przewody należy układać ze spadkami określonymi w dokumentacji technicznej.
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,01 m.
Przy  opuszczaniu  przewodu  na  dno  wykopu,  jak  również  przy  zmianie  kierunku  rur 
leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby rury układać osiowo bez gięcia przewodów.
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się 
na przygotowanym podłożu.
Połączenie  nowego  odcinka  przewodu  z  odcinkiem  już  ułożonym  można  wykonywać  na  w 
wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia.
Złącza  powinny  pozostać  odsłonięte  do  czasu  przeprowadzenia  próby  na  szczelność 
przewodu.
5.3.3 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:
• zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym,
• uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,
• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).
Głębokość  ułożenia  przewodów  bezpośrednio  w  gruncie  i  bez  dodatkowych  środków 
zabezpieczających ustala ogólna norma PN-92/B-10735. Wg tej normy głębokość ułożenia 
przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzędnej 
terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane 
wartości przykrycia przewodu powinny być takie jak w tablicy poniżej.
W  przypadku  konieczności  ułożenia  przewodów  na  mniejszych  głębokościach,  w  celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 
żużla  uzupełniającego  żądaną  głębokość  przykrycia  (warstwa  żużla  nie  może  mieć 
bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego).
Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania 
gruntu.
Głębokość przemarzania gruntu hz (m) Głębokość przemarzania przewodu hu (m)

0.8 1.0
 

1.0 1.2

1.2 1.3

1.4 1.5
 
Przewody  powinny  być  rozmieszczone  w  stosunku  do  pozostałych  elementów  uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową.
5.3.4 Połączenia elementów przewodu
Elementy wykonane z PVC mogą być łączone, również z elementami wykonanymi z innych 
materiałów , takich jak żeliwo i żelbet.
Łączenie odbywa się za pomocą złączy:
– kielichowych z pierścieniami gumowymi (elementy z PVC)
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–  kielichowych  z  pierścieniami  gumowymi  (specjalną  wkładką  i  kształtkami 
przejściowymi- elementy PVC z elementami żeliwnymi)
–  przejść szczelnych gumowych montowanych w studniach betonowych dla połączenia z 
rurami PVC
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność.
Szczegółowe  warunki  montażu  oraz  sposoby  wykonywania  połączeń  podawane  są  przez 
producenta rur i należy ich bezwzględnie przestrzegać.

5.3.5 Przyłącza kanalizacji deszczowej.
Projekt przewiduje odprowadzenie wód opadowych z:
– istniejącego przepustu pod drogą do istniejącego rowu melioracyjnego [zmiana miejsca 
zrzutu wód] 

Przyłącze kanalizacji deszczowej projektuje się z rur PP DN600 SN8 dwuściennych.
Odprowadzenie wód opadowych włączyć należy do istniejącego rowu za pomocą otwartego 
wylotu z umocnioną przeciwskarpą.
Roboty ziemne należy wykonać sprzętem mechanicznym z odwozem urobku.
Przed  zasypaniem  przewodu  ułożonego  w  ziemi  należy  sprawdzić  osiowość  ułożenia 
przewodu, zgodność spadków z projektem i przeprowadzić próbę szczelności.
Na odcinku układania kanalizacji w terenach zielonych wykop należy zasypać piaskiem na 
wysokość 30 cm ponad wierzch rury, a pozostałą część wykopu zasypać ziemią z ukopu – w 
drodze wykonać całkowitą wymianę gruntu na piasek z odtworzeniem kamiennych warstw 
konstrukcyjnych drogi.
Dno  wykopy  należy  ręcznie  wyprofilować  i  wykonać  podsypkę  piaskową  pod  układany 
przewód. Cały wykop zasypywany piaskiem należy zagęścić mechanicznie.
Po  wykonanych  pracach  należy  dokonać  odtworzenia  utwardzenia  terenu  oraz  odbudowy 
nawierzchni z doprowadzeniem jej do stanu pierwotnego.
Po ułożeniu przewodu kanalizacyjnego należy poddać go próbie na szczelność - zgodnie z 
warunkami technicznymi.
Całość robót należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową .
5.3.6 Montaż rur i studzienek
Kanalizację sanitarną i deszczową zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PP łączonych na 
uszczelki  gumowe.  Sieć  wykonać  zgodnie  z  profilami  podłużnymi  zwracając  uwagę  na 
ułożenie przewodów na podłożu piaskowym o gr. 15 cm. Zasypkę kanału piaskiem wraz z 
zagęszczeniem wykonać na całej długości wykopu na wysokość 30 cm powyżej wierzchu rury.
Po wykonaniu prób szczelności kanał w stanie odkrytym zlecić do pomiaru geodezyjnego 
właściwym służbom.
Po zasypaniu teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
Studzienki montować należy na podsypce piaskowej.
Dno studni posadowić należy na podsypce piaskowej o gr. 20 cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
a) odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 
budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu.
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach  Technicznych  dla  materiałów  i 
systemów technologicznych.
6.3 Próby szczelności przewodu
Przewody powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 
gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków 
przewodu  na  żądanie  inwestora  lub  użytkownika  należy  również  przeprowadzić  próbę 
szczelności całego przewodu.
Sposób  przeprowadzania  i  pełny  zakres  wymagań  związanych  z  próbami  szczelności  są 
podane  w  normie.  Niezależnie  od  wymagań  określonych  w  normie  należy  zachować 
następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:
• ewentualne  wymagania  inwestora  związane  z  próbą  powinny  być  jasno  określone  w 
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projekcie,
• zastosowane  do  budowy  przewodu  materiały  powinny  być  zgodne  z  obowiązującymi 
przepisami,
• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów 
o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami – 
wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,
• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,
• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,
• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.
W  czasie  prowadzenia  próby  szczelności  należy  w  szczególności  przestrzegać 
następujących warunków:
• odpowiednie przygotowanie odcinka między studzienkami
• należy zamknąć wszystkie odgałęzienia
• przy badaniu na eksfiltrację zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co 
najmniej 0,5m poniżej dna wykopu
• przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej 
powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu 
studzienki niższej.
• Podczas  badania  na  eksfiltrację  –  po  ustabilizowaniu  się  zwierciadła  wody  w 
studzienkach – nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej , w czasie:
- 30min. na odcinku o długości do 50m
- 60 min. na odcinku o długości ponad 50m
Wyniki  prób  szczelności  powinny  być  ujęte  w  protokołach,  podpisanych  przez 
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych 
zawartych w niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)
8.1 Zasady szczegółowe
8.1.1 Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku 
z tym, ich zakres obejmuje:
• sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności
zastosowanych materiałów,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża,
podsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania,
• sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania 
kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku,
• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 
przejściach przez przeszkody.
• sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów i innych elementów.
• przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację.
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na:
• sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w 
nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 
protokołów z prób szczelności,
• sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
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uzupełnienia.
Odbiory  częściowy  i  końcowy,  powinny  być  dokonane  komisyjnie  przy  udziale 
przedstawicieli  wykonawcy,  nadzoru  inwestycyjnego  i  użytkownika  oraz  potwierdzone 
właściwymi protokołami.
Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się 
jakieś  usterki,  należy  uwzględnić  je  w  protokole,  podając  jednocześnie  termin  ich 
usunięcia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań.
Zgodnie  z  postanowieniami  umowy  należy  wykonać  zakres  robót  wymieniony  w  p.  1.3. 
niniejszej SST :
Cena wykonania robót obejmuje:
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą
c) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji
d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe) zgodnie z projektem 
organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego,
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie
f) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
g) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych
h) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
i) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 
robót
j) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu;
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy
l) uporządkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
• WTWiORzTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych
• PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
• PN-92/B-10735  Kanalizacja  .  Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy 
odbiorze.Rury polipropylenowe.
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  odbiorze.
• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
• PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
• PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
• BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.
• BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej.
• PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
• PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
• PN-88/B-30000 „Cement portlandzki".
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAŁ SZÓSTY
SST – 06

PODBUDOWA  Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO

GŁUBCZYCE 2011
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  podbudów  z  tłucznia 
kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę  jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót 

związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego.
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 

dokumentacji projektowej, jako:
- podbudowę pomocniczą,
- podbudowę zasadniczą.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z 
jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w SST – 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. - ROZDZIAŁ PIERWSZY

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST – 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. - 

ROZDZIAŁ PIERWSZY

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST – 01 „Wymagania ogólne” pkt 2. - ROZDZIAŁ PIERWSZY

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], 

są:
− kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
− woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-

11112 [8]:
− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
− kliniec od 0 mm do 31,5 mm,

Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane 
spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST.

Jakość  kruszywa  powinna  być  zgodna  z  wymaganiami  normy  PN-B-11112  [8], 
określonymi dla:
− klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej,
− klasy II i III     - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku 
co najmniej 2.
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Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8]
Lp. Właściwości Klasa II Klasa III
1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 

[7]:
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 
więcej niż:
    - w tłuczniu
    - w klińcu
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 
stosunku
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż:  

35
40

30

50
50

35

2 Nasiąkliwość,  wg  PN-B-06714-18  [4],  %  m/m,  nie 
więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

2,0
3,0

3,0
5,0

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], 
% ubytku masy, nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

4,0
5,0

10,0
10,0

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-
11112 [8], % ubytku masy, nie więcej niż:
- w klińcu
- w tłuczniu

30
nie bada się nie  bada 

się
nie  bada 
się

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy
                 tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Właściwości
Podbudowa 
jednowarstwowa 
lub  podbudowa 
zasadnicza

Podbudowa 
pomocnicza

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia-
    nych na mokro, % m/m, nie więcej niż:
    - w tłuczniu
    - w klińcu
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie
    mniej niż:
    - w tłuczniu i w klińcu
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż:
    - w tłuczniu i w klińcu
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż:
    - w tłuczniu i w klińcu

3
4

75

15

15

4
5

65

25

20
2 Zawartość  zanieczyszczeń  obcych,  wg  PN-B-06714-12 

[1], % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu 0,2 0,3

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], 
% m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu

40
nie bada się

45
nie  bada 
się

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy 
wg PN-B-06714-26 [6]:
-  w  tłuczniu  i  w  klińcu,  barwa  cieczy  nie 
ciemniejsza 
   niż:

wzorcowa

2.4. Woda
Woda  użyta  przy  wykonywaniu  zagęszczania  i  klinowania  podbudowy  może  być 

studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – 01 „Wymagania ogólne” pkt 3. - 
ROZDZIAŁ PIERWSZY

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 

grubego klińcem,
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST – 01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
- ROZDZIAŁ PIERWSZY

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach 

zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w  SST – 01 „Wymagania ogólne” pkt 5. - 
ROZDZIAŁ PIERWSZY

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST – 06 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 

drobnych  cząstek  gruntu  do  warstwy  podbudowy.  Na  gruncie  spoistym,  pod  podbudową 
tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża.

W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem 
podłoża  warstwy  odcinającej  albo  odsączającej,  powinien  być  spełniony  warunek 
nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem:

15

85

15
D
d

≤

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo
                    odsączającej,
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w 
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi  i w rzędach równoległych do osi 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Minimalna  grubość  warstwy  podbudowy  z  tłucznia  nie  może  być  po  zagęszczeniu 

mniejsza  od  1,5-krotnego  wymiaru  największych  ziarn  tłucznia.  Maksymalna  grubość 
warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości 
powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.

Kruszywo  grube  powinno  być  rozłożone  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  przy 
użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna 
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być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 

statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać 
się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie 
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego 
należy  rozłożyć  kruszywo  drobne  w  równej  warstwie,  w  celu  zaklinowania  kruszywa 
grubego.  Do  zagęszczania  należy  użyć  walca  wibracyjnego  o  nacisku  jednostkowym  co 
najmniej  18  kN/m,  albo  płytową  zagęszczarką  wibracyjną  o  nacisku  jednostkowym  co 
najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby 
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. 
Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy 
powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa 
grubego.

Po  zagęszczeniu  cały  nadmiar  kruszywa  drobnego  należy  usunąć  z  podbudowy 
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
5.4. Odcinek próbny

NIE DOTYCZY

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy,  spowodowane  przez  ten  ruch.  Koszt  napraw  wynikłych  z  niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – 01 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
- ROZDZIAŁ PIERWSZY

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji.

Badania  te  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  kruszywa  określone  w 
pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.

Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego
Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne  ilości 
badań  na  dziennej 
działce roboczej

Maksymalna po-
wierzchnia podbu-
dowy na jedno badanie 
(m2)

1
2
3

Uziarnienie kruszyw
Zawartość  zanieczyszczeń  obcych  w 
kruszywie
Zawartość  ziarn  nieforemnych  w 
kruszywie

2 600

4
5
6
7

Ścieralność kruszywa
Nasiąkliwość kruszywa
Odporność kruszywa na działanie mrozu
Zawartość zanieczyszczeń organicznych

6000
i przy każdej zmianie źródła pobierania 
materiałów
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6.3.2. Badania właściwości kruszywa
Próbki  należy  pobierać  w  sposób  losowy  z  rozłożonej  warstwy,  przed  jej 

zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 

2.3 powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
jakości  robót  i  zawsze  w  przypadku  zmiany  źródła  pobierania  materiałów  oraz  na 
polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w 
sposób losowy, w obecności Inżyniera.

6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia

   kamiennego
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km
2 Równość podłużna w  sposób  ciągły  planografem  albo  co  20  m 

łatą na każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubość podbudowy Podczas budowy:

w  3  punktach  na  każdej  działce  roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2

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

6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm, -5 cm.
Na  jezdniach  bez  krawężników  szerokość  podbudowy  powinna  być  większa  od 

szerokości  warstwy  wyżej  leżącej  o  co  najmniej  25  cm  lub  o  wartość  wskazaną  w 
dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

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

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej  niż  3  cm  dla  autostrad  i  dróg  ekspresowych  lub  o  więcej  niż  ±  5  cm  dla 
pozostałych dróg.

6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:

- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,
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– dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nośność podbudowy
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa  zasadnicza  powinna  spełniać  wymagania  dotyczące  nośności,  podane  w 

tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu

Kategoria ruchu
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu 
płyty o średnicy 30 cm   (MPa)
Pierwotny M IE Wtórny M IIE

Ruch lekki
Ruch lekko średni i średni

100
100

140
170

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 
cm, powinien być większy od 50 MPa.

Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia  M IIE  do  pierwotnego  modułu  odkształcenia  M IE  jest  nie  większy 
od 2,2.

I
E

II
E

M

M £    2,2

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech 
geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i 
dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 
5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 
koszt  poszerzyć  podbudowę  przez  spulchnienie  warstwy  na  pełną  grubość,  do  połowy 
szerokości  pasa  ruchu  (lub  pasa  postojowego  czy  utwardzonego  pobocza),  dołożenie 
materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy  na  odpowiednią  głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inżyniera,  uzupełnione  nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

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

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

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  SST  –  01 „Wymagania  ogólne”  pkt  7.  - 
ROZDZIAŁ PIERWSZY

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia 

kamiennego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  SST  –  01 „Wymagania  ogólne”  pkt  8.  - 

ROZDZIAŁ PIERWSZY
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST  –  01 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. - ROZDZIAŁ PIERWSZY

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoża,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− rozłożenie kruszywa,
− zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,
− przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  określonych  w  specyfikacji 

technicznej,
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych
  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
  5. PN-B-06714-19 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą 

bezpośrednią
  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych
  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles
  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
  9. PN-S-96023 Konstrukcje  drogowe.  Podbudowa  i  nawierzchnia  z  tłucznia 

kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
11. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni  planografem  i 

łatą.

10.2. Inne dokumenty
Nie występują.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAŁ SIÓDMY
SST – 07
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z remontowaniem i utrzymaniem rowów. 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza 
wodę.
1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi.
1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy.
1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku.
1.4.5.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Materiały nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 
z
następującego sprzętu:
- koparek,
- samochód samowyładowczy
- równiarek samojezdnych lub przyczepnych,
- urządzeń kontrolno-pomiarowych,
- zagęszczarek płytowych wibracyjnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków 
transportowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy, 
krzaków, drzew w obrębie rowu.
5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i 
skarp, zgodne z PN-S-02204:
- dla rowu przydrożnego w kształcie:
a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, 
głębokość od 0,30 m do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi 
górnej rowu;
b) trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy 
wewnętrznej 1:3, nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 
1,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;
c) opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne 
wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 
1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 0,50 m liczona jako 
różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;
- dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie 
skarp od 1:1,5 do 1:3, głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony co 
najmniej o 3,0 m od krawędzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co 
najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach.
- dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, głębokość 
minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co 
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najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych 
sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%.
Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- matą trawiastą - 2,0%,
- darniną - 3,0%,
- faszyną - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
5.4. Roboty wykończeniowe
Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza 
obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora.
Sposób  zniszczenia  pozostałości  po  usuniętej  roślinności  powinien  być  zgodny  z 
ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
Częstotliwość oraz zakres pomiarów.
Minimalna częstotliwość pomiarów
1 Spadek podłużny rowu 1 km na każde 5 km drogi
2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m
3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m
6.2.1. Spadki podłużne rowu
Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5% 
spadku.
6.2.2. Szerokość i głębokość rowu
Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie 
powinien przekraczać 3cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu oraz m3(metr sześcienny) wykonania 
rowu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- oczyszczenie rowu,
- pogłębianie i profilowanie rowu,
- ścięcie trawy i krzaków,
- odwiezienie urobku,
- roboty wykończeniowe,
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg
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