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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Orientacja skala 1:10000 rys.1

2. Sytuacja skala 1:1000 rys.2

3. Profile podłuŜne odcinków :

W3’ – W12 skala 1:100/1000 rys.3

W7- W13 skala 1:100/1000 rys. 4

W9- W15 skala 1:100/1000 rys.5

4. Przekroje normalne i konstrukcyjne nr 1 w skali 1:50 rys.6

5. Przekroje normalne i konstrukcyjne nr 2 w skali 1:50 rys.7

6. Przekrój konstrukcyjny przepustów Ø 60, Ø 80, Ø 150 w skali 1:50 rys.8

7. Przekroje normalne do obliczania robót ziemnych

odcinek W3”- W12 skala 1:100 rys.9 /1 arkusze 1-8

odcinek W7- W13 skala 1:100 rys.9 /2 arkusze 1-4

odcinek W9- W15 skala 1:100 rys.9 /3 arkusze 1-6

8. Zjazd indywidualny skali 1:50 rys. 10,10a
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A. OPIS TECH NICZNY
do projektu wykonawczego odcinków dróg : W7-W13, W3’ – W12, W9-W15
dla budowy Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego Strefa S -2 w Rogoźnicy

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania były:

• Uchwała nr XLV/472/2006 Rady Miejskiej w Głogowie Młp. Z dnia 29.06.2006 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2005 – teren usługowo –

przemysłowo – składowego w miejscowości Rogoźnica i Wola Cicha

• projekt wykonawczy drogi gminnej w Rogoźnicy i Rudnej Małej opracowywany przez RARR

S.A. w Rzeszowie w grudniu 2005 r. w budowie

• projekt budowlano –wykonawczy odwodnienia terenu zabudowy w Rogoźnicy w gm. Głogów

MŁp. / rowy opaskowe/opracowany przez mgr inŜ. M. Gamracego w 2007 r.

• dokumentacja geologiczno- inŜynierska pod budowę dróg dla terenu usługowo – przemysłowo –

składowych w Rogoźnicy i Woli Cichej w gm. Głogów Młp. Opracowana przez „GEO-MAR”

sp. z o.o. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe w Rzeszowie ul. Wita Stwosza 48. z marca 2007 r.

• wizja w terenie inwentaryzacja istniejących urządzeń drogowych

• ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem Urząd Gminy i Miasta Głogów Młp. , branŜowe

i zainteresowanymi stronami

• aktualny wyrys i wypis z ewidencji gruntów

• opinia nr 1215/2007 Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i Starostwa Powiatowego

w Rzeszowie z dnia 6.08. 2007 r.

• Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14.05.1999 poz. 430

2. Stan istniejący

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany na obszarze płaskim , bez zabudowy , z uzbrojeniem

i zabudową sąsiadującą jak na sytuacji.

Istniejące rowy melioracyjne częściowo będą wykorzystane lub przełoŜone , a częściowo ulegną

likwidacji – podobnie ulegną likwidacji sączki istniejące na całym prawie terenie wg ustaleń w projekcie

Odwodnienia / rowy opaskowe/ z r.2007. z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Rzeszowie ul. Hetmańska. Wg dokumentacji geologiczno –inŜynierskiej opracowanej przez

„GEO-MAR” sp. z o.o. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe w Rzeszowie ul. Wita Stwosza 48.

z marca 2007 r. istniejące podłoŜe gruntowe stanowi – średnio do 30cm gleba , a niŜej piaski . Woda

gruntowa najwyŜej 0,8m poniŜej poziomu terenu istniejącego. Woda agresywna do betonu.
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3. Stan projektowany

Projektowane drogi na odcinkach W7-W13 , W3”- W12, W9-W15 zaprojektowano w nawiązaniu

sytuacyjno –wysokościowym do :

• projektowanej / w budowie / drogi gminnej w pktW12

• projektowanych rowów opaskowych – projekt odwodnienia całego terenu wg oddzielnego

projektu

• projektowanego i istniejącego uzbrojenia.

Wszystkie odcinki dróg zaprojektowano o następujących parametrach technicznych / uwzględniając ich

charakter i funkcję , którą mają spełniać w terenach usługowo – przemysłowo – składowych

i w nawiązaniu do istniejących uwarunkowań gruntowo – wodnych:

• klasa techniczna Z

• kategoria ruchu KR4

• prędkość projektowa Vp =60km/h

• szerokość w liniach rozgraniczających 15m / wg sytuacji/

• szerokość jezdni 7,0m / przyjęto z uwagi na charakter i funkcję jaką mają spełniać w terenie

usługowo – przemysłowo – składowym/

• pobocze gruntowe o szer. 1,0 m

• skrzyŜowania dróg – zwykłe

• zjazdy indywidualne o szer. 4,5m w tym jezdnia o szer.3,0m , R=3,0m

• pochylenie skarp 1:1,5 i 1:1

• spadki porzeczne jezdni zaprojektowano w zasadzie jednostronne w kierunku od

projektowanych rowów opaskowych , aby nie dopuścić do spływu wód z jezdni bitumicznej do

rowów opaskowych tylko do rowów przydroŜnych.

Odprowadzenie wód opadowych do projektowanych rowów przydroŜnych , których wody będą

oczyszczane przez separatory na końcowych odcinkach projektowanych dróg przez wpuszczenie

tych wód do istniejących potoków przed pkt W3 lub zbiorników (k/pkt W15).

Przy pochyleniu skarp 1:1 nasypów naleŜy wykonać umocnienie płytami aŜurowymi , otworem

wypełnionymi humusem.

Niweletę zaprojektowano min 1,0 m powyŜej zwierciadła wody 100- letniej / Q 1% / wyliczonej

w oddzielnym projekcie odwodnienia terenu projektowanej inwestycji .

Zaprojektowano następującą konstrukcję jezdni przy załoŜeniu : ruch KR-4 i podłoŜe gruntowe G1

w oparciu o Dz. U.nr 43 z 14.05. 1999 r. poz. 430 zał. 4,5 pkt 5.3.4a:

5cm w- wa ścieralna z asfaltobetonu ścisłego grysowego

8 cm w-wa wiąŜąca z asfaltobetonu pół -ścisłego grysowego

10 cm podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu otwartego Ŝwirowo – grysowego

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie

Grubość 43cm
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PodłoŜe stanowi piasek w związku z tym nie zachodzi potrzeba sprawdzenia na mrozoodporność .

Nasypy będą wykonywane z rodzimych gruntów – piaski.

Przepusty Ø 60 cm, Ø 80 cm, Ø 150cm projektuje się w oparciu o obliczenia hydrologiczne wykonane

w projekcie / oddzielnym / odwodnienia terenu inwestycji.

Projekty przepustów ujęto w niniejszym projekcie drogowym tylko w miejscach skrzyŜowań się

projektowanych dróg z rowami istniejącymi lub projektowanymi.

Roboty ziemne wykonać mechanicznie z zastosowaniem spycharki 75KM , koparki 0,33m3 i wywrotek

do 5t.

Bilans robot ziemnych pod drogi wg tabel robót ziemnych.

Zjazdy indywidualne z kostki brukowej 8cm na podbudowie z kruszywa kamiennego stabilizowanego

mechanicznie , obramowane krawęŜnikiem betonowym 15/30cm na ławie betonowej z oporem . Przepust

pod zjazdem Ŝelbetowy Ø 50cm.

4. Uwagi ogólne

• Teren budowy winien być oznakowany i zabezpieczony wg obowiązujących w tym zakresie

przepisów.

• NaleŜy przestrzegać wszelkich warunków BHP

• Projekt organizacji ruchu wg oddzielnego opracowania

• Przekroczenia jezdni uzbrojeniem oraz zabezpieczenie pod jezdnia istniejącego uzbrojenia wg

oddzielnych opracowań branŜowych, oraz budowa przepustów – naleŜy wykonać przed

ułoŜeniem konstrukcji jezdni.

• NaleŜy pamiętać o prawidłowym zasypywaniu i zagęszczaniu wykopów wąskich na

skrzyŜowaniu uzbrojenia z jezdniami.

• Zabrania się wykonania zasypki zbrylonym i zamarzniętym gruntem.

• W obrębie sond geologicznych nr 8 i 10 występuje warstwa torfu o grubości 40cm / pod warstwą

gleby od 0,4m do 0,8m / , który naleŜy wymienić na grunt piaszczysty / wg profilu podłuŜnego i

przekroi poprzecznych/.

Autor projektu

mgr inŜ. Edward Łukawski
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B.TABELE

1. Tabela robót ziemnych

Odcinek W3” –W12 tab.1

Odcinek W7- W13 tab.2

Odcinek W9- W15 tab.3

Odcinek W9-W15 - wymiana gruntu tab.3a

Zestawienie robot ziemnych tab. 3b

2. Tabele do plantowania skarp nasypów i wykopów

Odcinek W3” –W12 tab.4

Odcinek W7- W13 tab.5

Odcinek W9- W15 tab.6

3. Tabela zdjęcie humusu

Odcinek W3” –W12 tab.7

Odcinek W7- W13 tab.8

Odcinek W9- W15 tab.9
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1. TABELE ROBÓT ZIEMNYCH

Odcinek W3” –W12 tab.1

Odcinek W7- W13 tab.2

Odcinek W9- W15 tab.3

Odcinek W9-W15 - wymiana gruntu tab.3a

Zestawienie robot ziemnych tab. 3b
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Roboty ziemne odcinek W3-W12 tab.1

Nadmiar objętości Suma algebraiczna
hektometry Powierzchnia Średnia powierzchnia Odległość Objętośc ZuŜycie

wykop + nasyp - wykop + nasyp - m wykop  + nasyp + na miejscu wykop + nasyp -

3,5 0 10,58 48
0,14 7,52 6,5 0,9 48,9 0,9 48,0

10 0,28 4,46 297,8
0,465 2,86 104,3 48,5 298,3 48,5 249,8

114,3 0,65 1,26 576,1
0,39 3,23 98 38,2 316,5 38,2 278,3

212,3 0,13 5,2 664,1
0,1 3,625 24,96 2,5 90,5 2,5 88,0

237,26 0,07 2,05 1562,3
0,115 45,025 20 2,3 900,5 2,3 898,2

257,26 0,16 88 7748,2
0,095 48,52 127,74 12,1 6197,9 12,1 6185,8

385 0,03 9,04 9165,8
0,035 12,74 111,58 3,9 1421,5 3,9 1417,6

496,58 0,04 16,44 10117,6
0,025 15,01 63,52 1,6 953,4 1,6 951,8

560,1 0,01 13,58 11200,4
0,26 9,42 118,2 30,7 1113,4 30,7 1082,7

678,3 0,51 5,26 11366,1
0,285 3,26 55,7 15,9 181,6 15,9 165,7

734 0,06 1,26 11490,4
0,03 4,51 27,75 0,8 125,2 0,8 124,4

761,75 0 7,76 11507,6
0 4,66 3,7 0 17,2 0 17,2

765,45 0 1,56 11534,3
0,325 4,73 6,05 2,0 28,6 2 26,6

771,5 0,65 7,9 11702,9
1,22 4,645 49,25 60,1 228,8 60,1 168,7

820,75 1,79 1,39
219,5 11922,4 219,5 11702,9
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Roboty ziemne dla odcinka W7-W13 tab.2

Nadmiar objętości Suma algebraiczna
hektometry Powierzchnia Średnia powierzchnia Odległość Objętośc ZuŜycie

wykop + nasyp - wykop + nasyp - m wykop  + nasyp + na miejscu wykop + nasyp -

3,5 0 2,48 62,1
0,25 3,85 17,25 4,3 66,4 4,3 62,1

20,75 0,5 5,22 443,9
0,25 6,98 56,75 14,2 396,1 14,3 381,8

77,5 0 8,74 765,7
0,19 7,34 45 8,6 330,1 8,3 321,8

122,5 0,38 5,93 980,3
1,07 3,95 74,5 79,3 293,9 79,3 214,6

197 1,75 1,96 1008,7
0,88 2,60 16,5 14,4 42,8 14,4 28,4

213,5 0 3,23 1149,6
0 5,49 25,69 0 140,9 140,9

239,19 0 7,74
120,8 1270,2 120,6 1149,6
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Roboty ziemne odcinek W9-W15 tab.3

Nadmiar objętości Suma algebraiczna
hektometry Powierzchnia Średnia powierzchnia Odległość Objętośc ZuŜycie

wykop + nasyp - wykop + nasyp - m wykop  + nasyp + na miejscu wykop + nasyp -

3,5 0 10,92 98,2
0,535 7,08 15 8,0 106,2 8 98,2

18,5 1,07 3,24 409,6
1,025 2,755 180 184,5 495,9 184,5 311,4

198,5 0,98 2,27 628,1
0,49 3,38 75,58 37,0 255,5 37 218,5

274,08 0 4,49 799,5
0,37 4,04 46,72 17,3 188,7 17,3 171,4

320,8 0,74 3,59 1570,9
0,37 6,435 127,2 47,1 818,5 47,1 771,4

448 0 9,28 1946,4
0,09 7,31 52 4,7 380,1 4,7 375,4

500 0,18 5,34 2163,8
0,09 11,665 18,79 1,7 219,2 1,7 217,5

518,79 0 17,99 2616,8
0 14,02 32,31 0 453,0 0 453,0

551,1 0 10,05 3593,9
0 12,615 77,45 0 977,0 0 977,0

628,55 0 15,18 5174,1
0,01 14,965 105,67 1,1 1581,4 1,1 1580,3

734,22 0,02 14,75
301,3 5475,5 301,4 5174,1
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Roboty ziemnne - wymiany gruntu dla odcinka W9-W15              tab. 3a

Nadmiar objętości Suma algebraiczna
hektometry Powierzchnia Średnia powierzchnia Odległość Objętośc ZuŜycie

wykop + nasyp - wykop + nasyp - m wykop  + nasyp + na miejscu wykop + nasyp -

320,8 0,74 0 89
0,7 0 127,2 89,0 89

448 0,66 0 312,1
4,29 0 52 223,1 223,1

500 7,92 0 559,6
13,17 0 18,79 247,5 247,5

518,79 18,42 0 677,6
16,86 0 7 118,0 118

525,79 15,3 0 951,2
10,81 0 25,31 273,6 273,6

551,1 6,32 0 1522
7,37 0 77,45 570,8 570,8

628,55 8,42 0 2554,9
9,775 0 105,67 1032,9 1032,9

734,22 11,13 0
2554,9 2554,9
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Zestawienie robót ziemnych robót ziemnnych tab.10

odcinek Objętość ZuŜycie Nadmiar
wykop nasyp na miejscu m3 wykopu
m3 m3 m3

odcinek W3-W12
219,5 11922,5 219,5 0

odcinekW7-W13 120,8 1270,2 120,6 0

odcinek W9-W15 293,9 8079,2 293,9 0
odcinek W9-W15
wymiana gruntu 2554,9 0 0 2554,9

Razem 3189,1 21271,9 634 2554,9
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nasypu
m3

11702,9

1149,6

7785,4

0

20637,9
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2. TABELE DO PLANTOWANIA SKARP NASYPÓW I WYKOPÓW

Odcinek W3” –W12 tab.4

Odcinek W7- W13 tab.5

Odcinek W9- W15 tab.6
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Powierzchnia do plantowania skarp nasypów i wykopów odcinek W3-W12 tab.4
Strona lewa Strona prawa

Kilometry HektometrySzerokość Średnia Odległość Powierzch. Szerokość Średnia Odległość Powierz.
szerokość szerokść

m m m m2 m m m m2

3,5 0 0
2 6,5 13 1,49 6,5 9,7

10 4 2,98
4 104,3 417,2 3,105 104,3 323,9

114,3 4 3,23
4 98,1 392,4 3,01 98,1 295,3

212,4 4 2,79
4 25,06 100,2 1,395 25,06 35,0

237,46 4 0
4 19,8 79,2 0 19,8 0

257,26 4 0
4 127,74 511,0 1,435 127,74 183,3

385 4 2,87
4,5 111,58 502,1 2,86 111,58 319,1

496,58 5 2,85
4,5 63,52 285,8 2,99 63,52 189,9

560,1 4 3,13
4 118,2 472,8 3,325 118,2 393,0

678,3 4 3,52
4 55,7 222,8 1,76 55,7 98,0

734 4 0
3,155 27,75 87,6 1,07 27,75 29,7

761,75 2,31 2,14
1,975 3,7 7,3 1,79 3,7 6,6

765,45 1,64 1,44
3,2 5,55 17,8 2,95 5,55 16,4

771 4,76 4,46
4,67 49,75 232,3 4,445 49,75 221,1

820,75 4,58 4,43
3341,5 2121
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Powierzchnia do plantowania skarp nasypów i wykopów odcinek W7-W13 tab.5

Strona lewa Strona prawa
Kilometry HektometrySzerokość Średnia Odległość Powierzch. Szerokość Średnia Odległość Powierz.

szerokość szerokść
m m m m2 m m m m2

3,5 0 0
1,365 17,25 23,5 1,425 17,25 24,6

20,75 2,73 2,85
2,62 56,75 148,7 2,64 56,75 149,8

77,5 2,51 2,43
2,68 44,5 119,3 2,63 44,5 117,0

122 2,85 2,83
3,08 75 231 3,17 75 237,8

197 3,31 3,51
2,155 16,5 35,6 2,255 16,5 37,2

213,5 1 1
0,5 25,69 12,8 0,5 25,69 12,8

239,19 0 0
570,9 579,2

Razem 1150,1
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Powierzchnia do plantowania skarp nasypów i wykopów odcinek W9-W15 tab.6
Strona lewa Strona prawa

Kilometry HektometrySzerokość Średnia Odległość Powierzch. Szerokość Średnia Odległość Powierzch.
szerokość szerokść

m m m m m m m m

3,5 0 0
0,635 15 9,5 1,94 15 29,1

18,5 1,27 3,88
1,41 180 253,8 3,82 180 687,6

198,5 1,55 3,76
1,755 75,58 132,6 1,88 75,58 142,1

274,08 1,96 0
1,835 46 84,4 1,815 46 83,5

320,08 1,71 3,63
2,02 127,92 258,4 3,215 127,92 411,3

448 2,33 2,8
2,115 52 110,0 2,93 52 152,4

500 1,9 3,06
0,95 18,79 17,9 1,53 18,79 28,7

518,79 0 0
0 7 0 0 7 0

525,79 0 0
1,18 25,31 29,9 1,46 25,31 37,0

551,1 2,36 2,92
2,715 77,45 210,3 3,26 77,45 252,5

628,55 3,07 3,6
2,98 105,67 314,9 3,545 105,67 374,6

734,22 2,89 3,49
1421,6 2198,7
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3. TABELE ZDJĘCIA HUMUSU

Odcinek W3” –W12 tab.7

Odcinek W7- W13 tab.8

Odcinek W9- W15 tab.9
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Zdjęcie humusu dla odcinka W3-W12 tab.7
Strona lewa

Kilometry HektometrySzerokość Średnia Odległość Powierz.
szerokość

m m m m2

3,5 31
22,99 6,5 149,4

10 14,98
13,215 104,3 1378,3

114,3 11,45
11,51 98,1 1129,1

212,4 11,57
10,01 24,86 248,8

237,26 8,45
8,385 20 167,7

257,26 8,32
10,235 127,74 1307,4

385 12,15
15,68 111,58 1749,6

496,58 19,21
16,105 63,52 1023,0

560,1 13
12,625 118,2 1492,3

678,3 12,25
10,31 55,7 574,3

734 8,37
9,165 27,75 254,3

761,75 9,96
4,98 3,7 18,4

765,45 0
7,365 5,55 40,9

771 14,73
14,62 49,75 727,3

820,75 14,51
10260,9
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Zdjęcie humusu dla odcinka W7-W13 tab.8
Strona lewa

Kilometry HektometrySzerokość Średnia Odległość Powierz.
szerokość

m m m m2

3,5 31 `
22,095 17,25 381,1

20,75 13,19 `
12,87 56,75 730,4

77,5 12,55 `
12,92 44,5 574,9

122 13,29 `
13,86 75 1039,5

197 14,43 `
12,215 16,5 201,5

213,5 10 `
20,5 25,69 526,6

239,19 31
3454,1
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Zdjęcie humusu dla odcinka W9-W15          tab.9

Strona lewa
Kilometry HektometrySzerokość Średnia Odległość Powierz.

szerokość
m m m m

3,5 31
21,76 15 326,4

18,5 12,52
12,42 179,8 2233,1

198,3 12,32
10,64 75,78 806,3

274,08 8,96
10,65 46,72 497,6

320,8 12,34
12,235 127,2 1556,3

448 12,13
12,05 52 626,6

500 11,97
21,485 18,79 403,7

518,79 31
31 7 217

525,79 31
21,64 25,31 547,7

551,1 12,28
12,975 77,45 1004,9

628,55 13,67
13,53 105,67 1429,7

734,22 13,39
9649,3
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Orientacja skala 1:10000 rys.1

2. Sytuacja skala 1:1000 rys.2

3. Profile podłuŜne odcinków :

W3’ – W12 skala 1:100/1000 rys.3

W7- W13 skala 1:100/1000 rys. 4

W9- W15 skala 1:100/1000 rys.5

4. Przekroje normalne i konstrukcyjne nr 1 w skali 1:50 rys.6

5. Przekroje normalne i konstrukcyjne nr 2 w skali 1:50 rys.7

6. Przekrój konstrukcyjny przepustów Ø 60, Ø 80, Ø 150 w skali 1:50 rys.8

7. Przekroje normalne do obliczania robót ziemnych

odcinek W3”- W12 skala 1:100 rys.9 /1 arkusze 1-8

odcinek W7- W13 skala 1:100 rys.9 /2 arkusze 1-4

odcinek W9- W15 skala 1:100 rys.9 /3 arkusze 1-6

8. Zjazd indywidualny skali 1:50 rys. 10,10a
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- 14,50 6 % - 7,0 2 %

Przekrój normalny i konstrukcyjny Nr2

2 % - 7,0

1 : 1

6 % -14,50

1 : 1

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego
łamanego stabilizowanego mechanicznie

10 cm podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu otwartego Ŝwirowo-grysowego 0/25
8 cm warstwa wiąŜąca z asfaltobetonu półściłego grysowego 0/20
5 cm warstwa ścieralna z asfaltobetonu ścisłego grysowego 0/12,8

43 cm razem dla gruntu G1
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10 cm podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu otwartego Ŝwirowo-grysowego 0/25

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PRZEPUSTU SKALA 1 : 50

43 cm razem dla gruntu G1

5 cm warstwa ścieralna z asfaltobetonu ścisłego grysowego 0/12,8
8 cm warstwa wiąŜąca z asfaltobetonu półściłego grysowego 0/20

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego
łamanego stabilizowanego mechanicznie

6 %

1 : 1.5
lub 1:1

- 7,0- 13,0 2 % 2 %± 0.0 - 7,0

1:1,5 lub 1:1

-13,06 %

darnina

20 cm ława z pospółki

darnina

Fundament z betonu B 25

średnica i długość zmienny wg sytuacji
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drogowa
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PRZEKRÓJ PODŁUśNY

20 cm ława z pospółki

dwukrotne malowanie bitumem
na stykach opaska z papy o szer. 20cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

1 : 1

darnina

WIDOK OD CZOŁA

grubość ścianek h = 8cm dla D Ø 60
grubość ścianek h = 12cm dla D Ø 80
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Uwaga!
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jednostronny, w związku z tym długości L1, L2 wg
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Nawierzchnia z kostki brukowej o gr. 8 cm
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UZBROJENIE TERENU PODKARPACKIEGO PARKU 
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO ROGO�NICA 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

o Zlecenie Inwestora  
o Prawomocne decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
o Aktualne podkłady sytuacyjno wysoko�ciowe w skali 1: 1000 
o Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu  
o Dokumentacja geologiczno-in�ynierska terenu inwestycji opracowana w 2007 r 
• „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodoci�gowych            

– zeszyt nr 3” z wrze�nia 2001 r  
o Obowi�zuj�ce normy i normatywy  
o Wizja w terenie 
o “Warunki zapewnienia dostawy wody i przyj�cia �cieków oraz warunki 

techniczne na podł�czenie do sieci wodoci�gowej i kanalizacyjnej”  nr 
ZGKiM/SUW/75/2006 wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Głogów w dn. 2006.08.17  

o “Warunki techniczne przeło�enia istniej�cej sieci wodoci�gowej w miejscowo�ci 
Rogo�nica”  nr ZGKiM/SUW/162/w/2006 wydane przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Głogów w dn. 2007.08.01 

o Opinia nr 1215/2007 Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej z dn 
2007.08.20 uzgodnienia dokumentacji projektowej, 

o Uzgodnienie w zakresie przekroczenia rowów melioracyjnych sieciami 
sanitarnymi nr  IRz-505/516/07 wydane przez Podkarpacki Zarz�d Melioracji i 
Urz�dze� Wodnych w Rzeszowie dn. 04.09.2007 r. 

o Uzgodnienie w zakresie sieci wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej nr 2526/2007  
wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Głogów w 
dn.07.09.2007 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci 
wodoci�gowej dla Strefy S-2 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego 
w Rogo�nicy. Sie� ma zapewnia� dostaw� wody dla obszaru o powierzchni ok.25 ha 
zlokalizowanego na zachód od drogi wojewódzkiej nr 9 ,pomi�dzy drog� gminn� w 
Rogo�nicy i drog� powiatow� Wola Cicha-Lipie. 

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 

Budowa geologiczna 
Teren inwestycji poło�ony jest w obr�bie Zapadliska Przedkarpackiego. Obszar 

ten wypełniony jest ilastymi utworami miocenu. S� to tzw. iły krakowieckie, których 
strop zalega na gł�boko�ci  12-14 m. ppt. Na serii iłów mioce�skich zalega ponad 10 m 
warstwa czwartorz�dowych osadów fluwioglacyjnych. Przy powierzchni terenu 
znajduj� si� aluwialno-deluwialne utwory wykształcone w postaci piasków 
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drobnoziarnistych, piasków drobnoziarnisto-pylastych z wkładkami organicznymi. 
Gł�biej zalegaj� aluwialne utwory polodowcowo-rzeczne reprezentowane przez piaski o 
zró�nicowanej granulacji ,od drobnoziarnistych-pylastych do gruboziarnistych w stropie 
i �wiry z piaskiem i otoczakami w warstwie sp�gowej. Lokalnie w ich obr�bie 
wyst�puj� cienkie przewarstwienia glin, pyłów, iłów oraz piasków zasilonych. 
Osady fluwioglacyjne przykryte s� przez 0,3 m warstw� gleby . 

Warunki hydrogeologiczne 
Wod� gruntow� stwierdzono na rozpatrywanym terenie na gł�boko�ci od 0,9 m 

ppt do 1,5 m ppt. Woda posiada zwierciadło swobodne. Poziom wody zale�ny jest od 
opadów atmosferycznych i mo�e si� waha� w granicach 0,5-0,7 m w stosunku do stanu 
stwierdzonego. 
Woda pobrana z otworów nie wykazuje agresywno�ci magnezowej, w�glanowej  
i amonowej. Wykazuje natomiast agresywno�� kwasow� stopie� Ia2, siarczanow�
stopie� ma i ługuj�c� stopie� Ia1. 
Woda jest agresywna do betonu. 

4. SIE� WODOCI�GOWA 

Zgodnie z otrzymanymi „Warunkami technicznymi..” doprowadzenie wody do 
projektowanej sieci wodoci�gowej nast�pi z istniej�cej miejskiej sieci wodoci�gowej 
PVC o �rednicy 160 przy hydrofornii „Rogo�nica”, biegn�cej w zachodniej cz��ci 
strefy. 

Sie� wodoci�gow� nale�y wykona� z rur PE-HD (SDR-17) 1,0 MPa ł�czonych 
za pomoc� zgrzewania czołowego .Temperatura zgrzewania winna utrzymywa� si� w 
przedziale 200-220 oC. Przed zgrzewaniem ko�ce ł�czonych rur nale�y podda�
jednoczesnej obróbce wiórowej. Szczelina pomi�dzy powierzchniami zgrzewanymi nie 
mo�e by� wi�ksza ni� 0,5 mm. Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powsta�
podwójna wypływka.  
Materiały u�yte do monta�u sieci wodoci�gowej ( rury, kształtki, armatura) powinny 
posiada� atest dopuszczaj�cy ich do u�ywania przy przesyłaniu wody do picia i na 
potrzeby gospodarcze wydany przez  COB-RTI "Instal" Warszawa oraz "ocen�
higieniczn�" wydan� przez Pa�stwowy Zakład Higieny - Warszawa. 

Gł�boko�� posadowienia wodoci�gu pokazano na profilu sieci, przy czym gł�boko��
przykrycia przewodu powinna wynosi� hz + 0,40.Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 

1,0 m wi�c gł�boko�� ta nie mo�e by� mniejsza ni� 1,40 m.  

Bloki oporowe na sieci wodoci�gowej nale�y wykona� wył�cznie pod zasuwami 

zgodnie z rysunkiem szczegółowym. 

Zakres robót do wykonania w obr�bie projektowanej sieci wodoci�gowej : 

� Budowa sieci wodoci�gowej z rur PE 100 SDR17 dz 160 – 2292,0 mb  

� Budowa sieci wodoci�gowej z rur PE 100 SDR17 dz 110 – 936,0 mb  

� Przeło�enie fragmentu istniej�cej sieci wodoci�gowej PVC 160  

 na odcinku A-B – 576 mb 

� Monta� studzienki wodomierzowej z układem pomiarowym MWN/JS     

        100/2,5 -60 φ 100 

� Monta� hydrantów nadziemnych dn 80 – 21 szt. 

� Monta� zasuw typu E dn 80 z mi�kkim uszczelnieniem. Zasuwy zaopatrzone  

  b�d�   w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne – 21 szt. 
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� Monta� zasuw typu E dn 100 z mi�kkim uszczelnieniem. Zasuwy  

 zaopatrzone b�d�  w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne – 2 szt.

� Monta� zasuw typu E dn 150 z mi�kkim uszczelnieniem. Zasuwy  

 zaopatrzone b�d�  w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne – 17 szt. 

Uzbrojenie sieci wodoci�gowej.
Na nowoprojektowanej sieci po wej�ciu na teren PPNT zostanie wykonana studnia 

wodomierzowa DN1500. Przyj�to studzienk� wodomierzow� z polietylenu (HDPE) 

SW150 np. f-my ESP Jasionka lub WOBET-HYDRET. Przy zamówieniu nale�y poda�
�rednice i rz�dne rur przył�czeniowych. 

Pomiar zu�ycia wody odbywał si� b�dzie wodomierzem  MWN/JS 100/2,5-S 60 φ 100 

klasy B : qn =60.0 m3/h, „POWOGAZ” Wodomierz montowany b�dzie na  wysoko�ci 

0,4-1,0 m od dna studzienki.  

Przed i za wodomierzami nale�y zamontowa� zawory odcinaj�ce, za wodomierzem 

zawór antyska�eniowy EA426 DN100 firmy Danfoss. 

W w��le wł�czeniowym oraz w w�złach rozgał��nych zaprojektowano zasuwy 

odcinaj�ce z zamkni�ciem mi�kkim Hawle typu E nr kat. 4000. Zasuwy zaopatrzone 

b�d� w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne. 

W�zły monta�owe wykona� jak w cz��ci rysunkowej. 

W odległo�ciach co ok.. 150 m zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 Hawle nr 

kat. 220 z odci�ciem zasuwami Hawle typu E.  

Wykopy
Na trasie sieci nale�y usun�� warstw� humusu. Humus i nadkład czasowo zdj�te 

z terenu wykopów i ukopów b�d� formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po uko�czeniu robót. 

Sie� drenarska koliduj�ca z robotami ziemnymi powinna by� zdemontowana. 

Roboty ziemne zwi�zane z budow� sieci wodoci�gowej z rur  PE powinny by�
prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne.Wykopy 

otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania”.  

Zgodnie z Instrukcj� stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko�� wykopu pod rury  

o �rednicy do 200 mm winna wynosi� 0,85-1,15 m.  

W strefie wysokich wód gruntowych wykopy nale�y wykona� jako w�skoprzestrzenne  

o �cianach pionowych, odeskowane i rozparte.  

	ciany wykopów pionowych powinny by� zabezpieczone przed usuwaniem si� ziemi, 

za pomoc� szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa si� z desek z drewna o 

grubo�ci 50 mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych 

nakładek pionowych i rozpór. Mo�liwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopów 

obudowy systemowej typu segmentowego . 

Przy wykonywaniu wykopu nale�y zapewni� stateczno�� �cian wykopu przez 

odeskowanie oraz zapewni� mo�liwo�� wykonania robót na sucho tzn. w wykopie 

nale�ycie odwodnionym.  

Nale�y liczy� si� z powstaniem w trakcie odwadniania rozlu�nienia gruntu rodzimego 

w dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza �cian wykopu . Nale�y wi�c zapewni�
bardzo dobre przyleganie zapuszczanych szalunków do zabezpieczania gruntu 

rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie – zwłaszcza w górnej cz��ci umocnienia. 

Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypk� oraz obsypk� do wysoko�ci 30 cm ponad 

wierzch rury) nale�y wykona� z piasku sypkiego drobno-�rednio- lub gruboziarnistego 
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bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by� zag�szczona w procencie co 

najmniej równym zag�szczeniu zasypki wła�ciwej (nigdy nie mniejszym). 

Nale�y zwraca� szczególn� uwag� na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie

było kamieni lub innych ci��kich przedmiotów, które mogłyby uszkodzi� rury. 

Przy zasypkach mechanicznych nale�y uprzednio r�cznie obsypa� rur� warstw� piasku 

grubo�ci 10 cm.Pozostał� cz��� wykopu uzupełnia si� gruntem rodzimym 

przestrzegaj�c jego wła�ciwego zag�szczenia (90% stanu pierwotnego) 

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nale�y wykonywa� warstwami  

z jednoczesnym usuwaniem deskowania. 

Pod drogami nale�y zasypk� zag��ci� do wska�nika Is > 90% . 

Odwodnienie wykopów
Sie� wodoci�gowa biegn�cej w terenie  nawodnionym gdzie poziom wód 

gruntowych jest bardzo wysoki i waha si� w granicach 0,5- 1,5 m ppt.  

Przewiduje si� odwodnienie wykopów za pomoc� igłofiltrów rozmieszczonych po obu 

stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy wydajno�ci jednego igłofiltra ok. 0,2 m
3
/h. 

Poziom wody gruntowej nale�y utrzymywa� na zało�onym poziomie pod 

projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji posadawiania ruroci�gu. 

Zaprzestanie pompowania mo�e nast�pi� dopiero po przykryciu ruroci�gu. 

Wykonawca w kalkulacji kosztów odwodnienia musi uwzgl�dni� mo�liwo��
podniesionego poziomu wód gruntowych w stosunku do podanego wg bada�
geologicznych wykonanych w lipcu 2007 r. Wykonawca w zale�no�ci od rzeczywistych 

warunków mo�e przyj�� inn� technologi� odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe 

odwodnienie wykopów w całym okresie trwania robót ziemnych. 

Skrzy�owania z przeszkodami

Skrzy�owanie z kablami elektrycznymi 
Wykopy w pobli�u kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nale�y wykonywa�
r�cznie a na kable energetyczne zało�y� rury ochronne dwudzielne. 

Skrzy�owanie z drogami 
Przy kolizji z drogami projektowanymi wodoci�g winien przebiega� tak aby odległo��
pionowa mierzona od dna rowu do górnej �cianki rury osłonowej oraz odległo�� skarpy 

rowu do górnej �cianki wodoci�gu nie była mniejsza ni� 0,8 m. Wszystkie przej�cia 

zabezpieczy� rurami ochronnymi o długo�ci pozwalaj�cej na wyprowadzenie ko�ców 

rur o 0,5 m poza skarp� rowów przydro�nych. 

Rury ochronne wykona� z rur PE100 SDR11 według rysunku szczegółowego. 

Długo�ci rur zostały okre�lone w cz��ci rysunkowej.  

Przekraczanie rowów melioracyjnych 
Przekroczenia rowu melioracyjnego S-1 nale�y wykona� na gł�boko�ci minimalnej  

1,5 m od dna rowu licz�c od góry rury. Miejsca przej�� nale�y oznakowa� słupami 

betonowymi. Dno i skarpy doprowadzi� do stanu poprzedniego. 

Rów melioracyjny S-1 zostanie zlikwidowany, a jego funkcj� przejm� rowy opaskowe. 

Kolizja z sieci� drenarsk�
W przypadku kolizji z sieci� drenarsk� nale�y usun�� koliduj�ce ci�gi drenarskie. 

Funkcje sieci drenarskiej na tym terenie przejmuj� nowo zaprojektowane rowy 

opaskowe. 
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Próby
Prób� hydrauliczn� nale�y przeprowadzi� po uło�eniu przewodu i wykonaniu warstwy 

ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed 

poruszeniem. Próby ci�nieniowe nale�y wykona� na ci�nienie 1,0 MPa.  

Przed oddaniem do eksploatacji sie� powinna by� poddana płukaniu i dezynfekcji. 

Tras� przył�cza wodoci�gowego nale�y oznakowa� lokalizacyjn� ta�m� ostrzegawcz�  
montowan� 40 cm ponad wierzchem rury.  

Wymagane odległo�ci przy prowadzeniu sieci wodoci�gowej
Odległo�� przewodów wodoci�gowych od urz�dze� podziemnych i naziemnych 

powinna wynosi�: 
• od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych  0.80 m 

 ( w miejscu skrzy�owa� na kabel nało�y� rur� ochronn�) 
• od przewodów kanalizacyjnych     1,2 m 

• od pasa drzew        1.5 m 

• od słupów o�wietleniowych, telekomunikacyjnych   2,0 m 

• od podziemnych i naziemnych znaków geodezyjnych  2,0 m 

• od ogrodze�        1,0 m 

• od gazoci�gów �redniego ci�nienia     1,5 m 

Uwaga! 

Cało�� robót wykona� zgodnie z projektem, Instrukcj� wykonania sieci z rur z tworzyw 
sztucznych , „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodoci�gowych „– 
zeszyt 3 oraz przepisami w zakresie BHP. 

Opracował mgr in�. Roman Opali�ski
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

o Zlecenie Inwestora  

o Prawomocne decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

o Aktualne podkłady sytuacyjno wysoko�ciowe w skali 1: 1000 

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu  

o Dokumentacja geologiczno-in�ynierska terenu inwestycji opracowana w 2007 r 

o “Warunki zapewnienia dostawy wody i przyj�cia �cieków oraz warunki techniczne na   

         podł�czenie do sieci wodoci�gowej i kanalizacyjnej”  nr ZGKiM/SUW/75/2006 wydane  

          przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Głogów w dn. 2006.08.17  

o Opinia nr 1215/2007 Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej z dn 2007.08.20  

          uzgodnienia dokumentacji projektowej, 

o Uzgodnienie w zakresie sieci wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej nr 2526/2007  wydane  

          przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Głogów w dn.07.09.2007 

o Obowi�zuj�ce normy i normatywy w tym mi�dzy innymi;  

•  „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci kanalizacyjny  – zeszyt nr 9”         

            z sierpnia 2003 r  

o Wizja w terenie 

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci  kanalizacji sanitarnej dla 

Strefy S-2 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Rogo�nicy . Projektowane 

uzbrojenie ma zapewnia� odbiór �cieków sanitarnych z obszaru o powierzchni ok. ok.25 ha 

zlokalizowanego pomi�dzy drog� gminn� w Rogo�nicy i drog� powiatow�  Wola Cicha - Lipie. 

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 

Budowa geologiczna 
Teren inwestycji poło�ony jest w obr�bie Zapadliska Przedkarpackiego. Obszar ten wypełniony 

jest ilastymi utworami miocenu. S� to tzw. iły krakowieckie, których strop zalega na gł�boko�ci  

12-14 m. ppt. Na serii iłów mioce�skich zalega ponad 10 m warstwa czwartorz�dowych osadów 

fluwioglacyjnych. Przy powierzchni terenu znajduj� si� aluwialno-deluwialne utwory 

wykształcone w postaci piasków drobnoziarnistych, piasków drobnoziarnisto-pylastych z 

wkładkami organicznymi. Gł�biej zalegaj� aluwialne utwory polodowcowo-rzeczne 

reprezentowane przez piaski o zró�nicowanej granulacji ,od drobnoziarnistych-pylastych do 

gruboziarnistych w stropie i �wiry z piaskiem i otoczakami w warstwie sp�gowej. Lokalnie w 

ich obr�bie wyst�puj� cienkie przewarstwienia glin, pyłów, iłów oraz piasków zasilonych. 

Osady fluwioglacyjne przykryte s� przez 0,3 m warstw� gleby . 

Warunki hydrogeologiczne 
Wod� gruntow� stwierdzono na rozpatrywanym terenie na gł�boko�ci od 0,9 m ppt do 

1,5 m ppt. Woda posiada zwierciadło swobodne. Poziom wody zale�ny jest od opadów 

atmosferycznych i mo�e si� waha� w granicach 0,5-0,7 m w stosunku do stanu stwierdzonego. 

Woda pobrana z otworów nie wykazuje agresywno�ci magnezowej, w�glanowej  
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i amonowej. Wykazuje natomiast agresywno�� kwasow� stopie� Ia2, siarczanow� stopie� ma i 

ługuj�c� stopie� Ia1. 

Woda jest agresywna do betonu. 

4. SIE� KANALIZACJI SANITARNEJ 

Zgodnie z otrzymanymi „Warunkami technicznymi..”  

Odprowadzenie �cieków sanitarnych nast�pi do istniej�cej sieci kanalizacji sanitarnej φ200 PVC 

przy przepompowni �cieków w Rogo�nicy (przy torach kolejowych).  Studzienka odbiorcza 

zlokalizowana przy południowo-wschodniej granicy strefy.  

Z uwagi na ukształtowanie terenu na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano 3 pompownie o 

gł�boko�ci posadowienia do 5 m. 

Sie� kanalizacji sanitarnej.
Sie� kanalizacji sanitarnej projektuje si� w układzie grawitacyjno-ci�nieniowym. 

Kanalizacj� grawitacyjn� projektuje si� z rur PVC-U kanalizacyjnych �rednich typu N  

o �rednicach 200 mm, oraz typu S gdy kanalizacja prowadzona jest pod drogami  

o du�ym nasileniu ruchu. Poł�czenia rur w układzie kielichowym na wcisk. 

Rury PVC kanalizacyjne nale�y prowadzi� ze spadkiem min. 0,5% . 

Zgodnie z ustaleniami p.4   PN-92/B-10735 gł�boko�� uło�enia przewodu powinna by� taka aby 

jego przykrycie od wierzchu przewodu do rz�dnej terenu wynosiło co najmniej 1,20 m. 

Gł�boko�� posadowienia wodoci�gu pokazano na profilu sieci, przy czym gł�boko�� przykrycia 

przewodu powinna wynosi� hz + 0,40.Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 1,0 m wi�c 

gł�boko�� ta nie mo�e by� mniejsza ni� 1,40 m.  

Kanalizacj� sanitarn� tłoczn� nale�y wykona� z rur PE SDR 17. 

Zakres robót do wykonania w obr�bie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej : 

� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z rur PVC typu „S” 200 mm - 40m. 

� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z rur PVC typu „N” 200 mm - 2435m. 

� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 63 mm - 47m. 

� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 90 mm - 49m. 

� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 160 mm - 733m. 

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej.
Na trasie kanalizacji projektuje si� studzienki przelotowe i poł�czeniowe  o �rednicach 1000 i 

400 mm z  tworzywa sztucznego teleskopowe z włazem typu  ci��kiego na sto�ku betonowym 

.W studzienkach o �rednicy 400 mm rur� trzonow� wykona� jako karbowan� dwu�cienn�. 
Gór� studzienek z włazami nale�y dostosowa� do istniej�cego terenu. 

Przej�cia kanałami przez �cian� studzienek wykona� jako szczelne z zastosowaniem przej�cia 

tulejowego przelotowego. 

Odległo�ci pomi�dzy studzienkami do 50 m. 

Przed odprowadzeniem �cieków do istniej�cej sieci kanalizacji sanitarnej na zako�czeniu 

przewodu tłocznego nale�y wykona� studzienk� rozpr��n� .  
Przyj�to studzienk� rozpr��n� EKO-SYSTEM-POLSKA 1400 z polietylenu PEHD  

z przewodem tłocznym zako�czonym kolanem z wylotem w kierunku dna.  

Studzienki rozpr��ne o �rednicy 1000 mm zostan� równie� wykonane przy pompowniach P2  

i P3.Dla tych pompowni przyj�to studzienki rozpr��ne systemowe LW1000 KESSEL. 

Za pompowni� PP1 zlokalizowano studzienk� pomiarow�. Pomiar ilo�ci �cieków odbywa� si�
b�dzie za pomoc� ultrad�wi�kowego urz�dzenia pomiarowego SONIX 10D. Przed układem 

pomiarowym nale�y zachowa� odcinki proste o długo�ci 10DN, za układem o długo�ci 3DN. 

System składa si� z czujnika przepływu w którym znajduj� si� sondy ultrad�wi�kowe  
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i przetwornika pomiarowego. Czujnik przepływu jest to odcinek ruroci�gu, zako�czony 

kołnierzami, z dwoma sondami ultrad�wi�kowymi. 

Przetwornik pomiarowy z panelem odczytowym SONIX P5 umieszczony b�dzie przy 

zewn�trznej szafce sterowniczej pompowni. Z uwagi na wymagany zakres temperatury 

otoczenia przetwornika (0-55
o
C), szafka musi by� ocieplona oraz osłoni�ta od wiatru i sło�ca.  

Przed i za ka�dym układem pomiarowym nale�y zamontowa� zasuwy odcinaj�ce z 

uszczelnieniem gumowym chemoodpornym np. 2002 nbr Jafar, za układem zawór zwrotny np. 

6516 Jafar. 

W pompowni PP1 przed układem pomiarowym nale�y wykona� na ruroci�gu tłocznym 

odpowietrzenie �cieków. Jako studzienk� pomiarow� zastosowano studzienk� z polietylenu 

(HDPE) o �rednicy 2000 mm f-my ESP Jasionka .  

Przy zamówieniu nale�y poda� �rednice i rz�dne rur przył�czeniowych. 

Przepompownie �cieków
Z uwagi na ukształtowanie terenu i układ sieci kanalizacji sanitarnej koniecznym było 

zaprojektowanie 3 przepompowni �cieków. Pompownie PP2 i PP3 to pompownie sieciowe, 

słu��ce do obni�enia zagł�bienia kanalizacji grawitacyjnej, natomiast pompownia PP1 

odprowadza �cieki do istniej�cej sieci sanitarnej. 

Obudowy pompownii wykonane zostan� z polimerobetonu. 

Wszystkie elementy metalowe pompowni  wykonane b�d� ze stali kwasoodpornej, armatura 

firmy JAFAR. 

Głównym elementem steruj�cym układów dwupompowych dla ka�dej pompowni b�dzie 

kontroler CU212 Grundfos zapewniaj�cy sterowanie i sygnalizacj� pracy. 

Projektowane przepompownie nale�y wyposa�y� w układ monitoruj�cy prac� i przesyłaj�cy te 

informacj� przy pomocy SMS do gminnego systemu monitoringu pracy przepompowni. 

Sterownik nale�y przyj�� z opcj� pomiaru energii elektrycznej. 

W ka�dej pompowni przewiduje si� układ dwupompowy ( w tym jedna pompa rezerwowa). 

Teren pompowni zostanie  ogrodzony  siatk� powlekan� H – 1,5 m na słupkach stalowych φ65 

mm osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrze�y trawnikowych z bram�  dwuskrzydłow�
szer.3,00m wykonan� z profili stalowych zamkni�tych. 

Teren pompowni nale�y utwardzi� �u�lem kotłowym gr.15 cm w obrze�u trawnikowym, o 

powierzchni jak pokazano na planie zagospodarowania przepompowni. Dojazd do pompowni 

utwardzi� płytami drogowymi �elbetonowymi a�urowymi typu „IOMB” .     

Pompownie zaprojektowano na nast�puj�ce parametry : 

PP1 : Gmax=18,5 l/sek 

Długo�� przewodu tłocznego: 735 m 

Rz�dna terenu :   206,60 

Rz�dna dna napływu :  203,10 

Rz�dna osi ruroci�gu tłocznego : 205,10 

Rz�dna dna przy odbiorze �cieków : 207,60 

Przyj�to ruroci�g tłoczny wykonany z rur PE 160 oraz  pomp� ( +1 rezerwowa ) 

SE1.80.100.55.4.51D  firmy Grundfos o mocy elektrycznej N=5,5 kW. 

PP2 : Gmax=8,4 l/sek 

Długo�� przewodu tłocznego: 50 m 

Rz�dna terenu :   206,30 

Rz�dna dna napływu :  202,80 i 203,02 

Rz�dna osi ruroci�gu tłocznego : 203,64 

Rz�dna dna przy odbiorze �cieków : 203,40 

Przyj�to ruroci�g tłoczny wykonany z rur PE 90 oraz  pomp� ( +1 rezerwowa )  

SEV.80.80.11.4.50D firmy Grundfos o mocy elektrycznej N=1,1 kW.  
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PP3 : Gmax=3,0 l/sek 

Długo�� przewodu tłocznego: 47 m 

Rz�dna terenu :   207,35 

Rz�dna dna napływu :  203,85 i 204,60 

Rz�dna osi ruroci�gu tłocznego : 205,88 

Rz�dna dna przy odbiorze �cieków : 205,70 

Przyj�to ruroci�g tłoczny wykonany z rur PE 63 oraz  pomp� ( +1 rezerwowa )  

SEG.40.09.2.50B firmy Grundfos o mocy elektrycznej N=0,9 kW. 

Wykopy
Roboty ziemne zwi�zane z budow� kanalizacji z rur kanałowych z PVC i PE powinny by�
prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne.Wykopy otwarte 

dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-

EN 1610.  

Zgodnie z Instrukcj� stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko�� wykopu pod rury  

o �rednicy 200 mm winna wynosi� 0,85-1,15 m.  

W strefie wysokich wód gruntowych  wykopy nale�y wykona� jako w�skoprzestrzenne   

o �cianach pionowych, odeskowane i rozparte.  

	ciany wykopów pionowych powinny by� zabezpieczone przed usuwaniem si� ziemi, za 

pomoc� szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa si� z desek z drewna o grubo�ci 50 

mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek pionowych i 

rozpór. 

Przy wykonywaniu wykopu nale�y zapewni� stateczno�� �cian wykopu przez odeskowanie oraz 

zapewni� mo�liwo�� wykonania robót na sucho tzn. w wykopie nale�ycie odwodnionym.  

Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypk� oraz obsypk� do wysoko�ci 30 cm ponad wierzch 

rury) nale�y wykona� z piasku sypkiego drobno-�rednio- lub gruboziarnistego bez grud i 

kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by� zag�szczona w procencie co najmniej równym 

zag�szczeniu zasypki wła�ciwej (nigdy nie mniejszym). 

Nale�y zwraca� szczególn� uwag� na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie

było kamieni lub innych ci��kich przedmiotów, które mogłyby uszkodzi� rury. 

Przy zasypkach mechanicznych nale�y uprzednio r�cznie obsypa� kanał warstw� piasku 

grubo�ci 10 cm.Pozostał� cz��� wykopu uzupełnia si� gruntem rodzimym przestrzegaj�c jego 

wła�ciwego zag�szczenia (90% stanu pierwotnego) 

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nale�y wykonywa� warstwami  

z jednoczesnym usuwaniem deskowania. 

Pod drogami nale�y zasypk� zag��ci� do wska�nika Is > 90% . 

Zasypywanie wykopu nale�y wykona� po dokonaniu prób ci�nieniowych i po wykonaniu 

inwentaryzacji geodezyjnej 

Odwodnienie wykopów
Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej biegn�cej w terenie gdzie poziom wód 

gruntowych jest bardzo wysoki i waha si� w granicach 0,5-1,5 m ppt.  przewiduje si�
odwodnienie wykopów za pomoc� igłofiltrów rozmieszczonych po obu stronach wykopu w 

rozstawie 0,7-1,5 m przy wydajno�ci jednego igłofiltra ok. 0,2 m
3
/h. Poziom wody gruntowej 

nale�y utrzymywa� na zało�onym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez cały okres 

realizacji posadawiania ruroci�gu. Zaprzestanie pompowania mo�e nast�pi� dopiero po 

przykryciu ruroci�gu. 

Monta� pompownii nale�y przeprowadzi� w układzie jako studnie zapuszczane.  
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Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej nale�y zastosowa� zbiorcze studzienki z pompami 

do odwadniania  wykopów oraz igłofiltry wpłukiwane na gł�boko�� do 5m , na długo�ci  

czterech boków wykopu przepompowni w rozstawie igieł co 0,4-0,6 m. Wody odprowadzi� do 

pobliskiego rowu. 

Wykonawca w zale�no�ci od rzeczywistych warunków mo�e przyj�� inn� technologi�
odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie trwania 

robót ziemnych. 

Rozstaw i ilo�� igłofiltrów dla poszczególnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej została 

przedstawiona w „Zaleceniach projektowych dotycz�cych posadowienia kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej dla terenów Rogo�nicy” wykonanych przez  

in�. Marka Gawrylaka w 2007 r w zał�czniku „Obliczenia wgł�bnego odwodnienia 

technicznego wykopu” (dost�pne w RARR Rzeszów). 

Skrzy�owania z przeszkodami

Skrzy�owanie z kablami elektrycznymi 
Wykopy w pobli�u kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nale�y wykonywa� r�cznie a 

na kable energetyczne zało�y� rury ochronne dwudzielne. 

Skrzy�owanie z gazoci�giem �redniego ci�nienia 
W miejscu skrzy�owania projektowanej kanalizacji sanitarnej ł�cznie z kanalizacj� deszczow� z 

projektowanym  gazoci�giem �redniego ci�nienia, na gazoci�gu wykonana zostanie rura 

ochronna. W przypadku kolizji wył�cznie z kanalizacj� sanitarn�, przewód kanalizacji 

grawitacyjnej nale�y wykona� z wysokoci�niowych rur PCV uło�onych w wysokoci�nieniowej 

rurze ochronnej z PCV Ø 315, bez ł�czenia rury przewodowej w rurze ochronnej. Ko�ce rury 

ochronnej zostan� wyprowadzone na odległo��, co najmniej 2,0 m. od �cianki gazoci�gu licz�c 

w płaszczy�nie poziomej prostopadle do osi gazoci�gu i uszczelnione piank� poliuretanow�.  

Skrzy�owanie z drogami  
Przekroczenia dróg nale�y wykona� dla dróg istniej�cych metod� przewiertu na gł�boko�ci 

minimalnej 0,8 m  od dna rowu przydro�nego . Przy drogach projektowanych wykona� sieci 

metod� rozkopu przed wykonaniem dróg. 

Przekraczanie rowów melioracyjnych 
Przekroczenie rowu melioracyjnego S-3 nale�y wykona� na gł�boko�ci minimalnej  

1,5 m od dna rowu licz�c od góry rury.  

Przekroczenie rowu opaskowego nale�y wykona� na gł�boko�ci minimalnej 1,0 m od dna rowu 

licz�c od góry rury . Miejsca przej�� nale�y oznakowa� słupami betonowymi. 

Dno i skarpy doprowadzi� do stanu poprzedniego. 

Rów melioracyjny S-1 zostanie zlikwidowany, a jego funkcj� przejm� rowy opaskowe. 

. 

Kolizja z sieci� drenarsk�
W przypadku kolizji z sieci� drenarsk� nale�y usun�� koliduj�ce ci�gi drenarskie. 

Funkcje sieci drenarskiej na tym terenie przejmuj� nowo zaprojektowane rowy opaskowe. 

Uwaga! 

Cało�� robót wykona� zgodnie z projektem, Instrukcj� wykonania sieci z rur z tworzyw 
sztucznych „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych „– zeszyt 9,  
oraz przepisami w zakresie BHP. 

     Opracował : mgr in�. Roman Opali�ski 
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5.OFERTA I OPIS UKŁADU DLA POMPOWNI PP1-PP3 WG  FIRMY 
GRUNDFOS. 

OPIS UKŁADU STERUJ�CEGO PUS (PŁYWAKOWY)     

-  Obudowa metalowa SPACIAL 3D malowana proszkowo farb� odporn� na działanie 

warunków atmosferycznych o wymiarach 800mm x 600mm x 250mm (dla jednopompowych 

700x500x250), stopie� ochrony (szczelno�ci)  IP 66, zamykana na jeden klucz patentowy 

(zamek trójpunktowy). 

- Modułowa konstrukcja:  oddzielnie moduł zasilaj�cy i oddzielnie moduł steruj�cy (w 

przypadku awarii układu sterowania istnieje mo�liwo�� szybkiej wymiany modułu steruj�cego 

na nowy za pomoc� zł�cza wielostykowego). 

- Główny element steruj�cy praca automatyczn�: dla układów dwupompowych kontroler 

CU212 produkcji Grundfos, dla jednopompowych przeka�niki. 

- Praca w trybie r�cznym z omini�ciem kontrolera. 

- Funkcja blokowania poziomu suchobiegu, daj�ca mo�liwo�� kontrolowanego pompowania 

�cieków poni�ej suchobiegu. 

- Ochrona silnika pompy: samoczynny wył�cznik silnikowy oddzielnie dla ka�dej z pomp 

(ochrona przed przeci��eniem i prac� niepełnofazow�). 
- Kontrola zabezpiecze� silnika (termik + czujnik wilgotno�ci-je�eli wyst�puje) dla ka�dej z 

pomp. 

- Kontrola poło�enia styków samoczynnych wył�czników silnikowych. 

- Praca naprzemienna pomp, automatyczne zast�powanie pompy z awari� przez drug�. 
- Przeł�cznik trybu pracy:                          

            R�czna /O/ Automatyczna. 

- Rozł�cznik główny dobezpieczony wkładkami topikowymi D02. 

- Kontrola zaniku i kolejno�ci faz zasilania poprzez kontroler CU212 w układach 

dwupompowych (w jednopompowych wyst�puje CKF-B). 

- Elektromechaniczne liczniki czasu pracy dla ka�dej z pomp. 

- Zewn�trzny sygnalizator wyst�pienia alarmu: optyczny 5 W i akustyczny 120 dB 

zintegrowany z przeł�cznikiem ON-OFF-ON (lampka-wył�czona-lampka+syrena). 

- Zasilacz 12 VDC 1A. Mo�liwo�� doposa�enia zasilacza w akumulator 1,2 Ah. 

- Układ rozruchowy w zale�no�ci od mocy pomp b�d� wymaga� klienta: bezpo�redni, 

gwiazda/trójk�t, ograniczenie momentu startu lub układ łagodnego startu i zatrzymania pomp  

- Przeka�nik awaryjny – przekazanie pracy przepompowni w sytuacji awaryjnej (awaria modułu 

steruj�cego). Praca w takim układzie na jednej pompie pomi�dzy pływakiem najwy�szym a 

pływakiem suchobiegu. Pompa 1 przypisana na stałe, w przypadku jej awarii praca na pompie 

2. Brak naprzemiennej pracy pomp. 

- Grzałka antykondensacyjna 25W z radiatorem i termostatem (zał�cz 15 wył�cz 30 st. C). 

- Gniazdo robocze 230 V / 10 A (wewn�trz skrzynki). 

- Na pływakowych sygnalizatorach poziomu wyst�puje napi�cie bezpieczne. 

- Wewn�trzne o�wietlenie szafki. Lampka zasilana z pomini�ciem rozł�cznika głównego 

(poprzez dodatkowy wył�cznik nadmiarowo-pr�dowy), co daje mo�liwo��   
  naprawy układu sterowania na rozł�czonym zasilaniu aparatów elektrycznych. 

- Układ sterowania dostarczany jest ł�cznie z cokołem wentylowanym o wysoko�ci 20 (PUS-1) 

lub 40 cm (PUS-2). 

Projektowane przepompownie nale�y wyposa�y� w układ monitoruj�cy prac� i przesyłaj�cy te 

informacj� przy pomocy SMS do gminnego systemu monitoringu pracy przepompowni. 

Sterownik nale�y przyj�� z opcj� pomiaru energii elektrycznej. 

�
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OPIS STANDARDOWEGO ZBIORNIKA Z POLIMEROBETONU. 

• konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementów polimerobetonowych,  

zapewnia pełn� szczelno�� i niewra�liwo�� na oddziaływanie otaczaj�cego go �rodowiska, 

pozwala na dowolne dostosowanie wysoko�ci przepompowni, zapewnia odpowiedni�
wytrzymało�� bez stosowania konstrukcji odci��aj�cych, gwarantuje bardzo długi okres 

u�ytkowania, 

• właz wej�ciowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony styropianem, wyposa�ony 

w amortyzator, uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania kłódki, 

• drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej, 

• por�cz pomocnicza ze stali kwasoodpornej, 

• pomost technologiczny ze stali kwasoodpornej (zbiorniki powy�ej 4 m wysoko�ci), 

• dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej, 

• prowadnice ze stali kwasoodpornej, 

• ła�cuchy ze stali kwasoodpornej dla ka�dej z pomp, 

• wszystkie elementy mocuj�ce (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej, 

• orurowanie wewn�trz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej, poł�czenia 

kołnierzowe ze �rubami ze stali kwasoodpornej, uszczelki mi�dzykołnierzowe z EPDM, 

• kulowe zawory zwrotne dla ka�dej pompy firmy JAFAR, 

• zasuwy odcinaj�ce z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla ka�dej pompy firmy 

JAFAR, 

• samouszczelniaj�ce si� poł�czenie pomi�dzy pomp� a podstaw�; uszczelka neoprenowa pod 

wpływem ci��aru pompy i ci�nienia panuj�cego w ruroci�gu pozwala na uzyskanie 100% 

szczelno�ci; 

• otwór wlotowy (kielich z uszczelk�) przystosowany do podł�czenia ruroci�gu 

grawitacyjnego, 

• osłona wlotu grawitacyjnego – deflektor ze stali kwasoodpornej, 

• wyj�cie z przepompowni na zewn�trzny przewód tłoczny za pomoc� kształtki kołnierzowej, 

• przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilaj�cego do szafki sterowniczej, 
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ZADANIE:        Przepompownia �cieków PP1 

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU

Uwaga: 

Wysoko�� pompowni zmienia si� w zale�no�ci od wielko�ci fundamentu 
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Grundfos Pompy Sp. z o.o.    

ZADANIE:        Przepompownia �cieków Typ GRUNDFOS'

PROJEKT:       PLtbz

PROJEKTANT:RAAR CP "MIASTOPROJEKT"

DANE PRZEPOMPOWNI DANE ZBIORNIKA

Maksymalny dopływ �cieków                                      18.50 [l/s]  

Rz�dna terenu                                                             206.60 [ m ]  

Konstrukcja                                                            Nieprzejazdowa

Rz�dna ruroci�gu tłocznego                                       205.10 [ m ]  

Rz�dna odbiornika                                                      207.60 [ m ]  

Ci�nienie w odbiorniku (kolektorze)                              0.00 [ MPa ]

	rednica ruroci�gu dopływowego 1                                  200 [ mm ]  

Rz�dna dna ruroci�gu dopływowego 1                      203.10 [ m ] 

K�t ruroci�gu dopływowego 1                                         180 [°]

	rednica ruroci�gu dopływowego 2                              Brak [ mm ]  

Rz�dna dna ruroci�gu dopływowego 2                                 [ m ]  

K�t ruroci�gu dopływowego 2                                               [ °]

	rednica ruroci�gu dopływowego 3                              Brak [ mm ]  

Rz�dna dna ruroci�gu dopływowego 3                                 [ m ]  

K�t ruroci�gu dopływowego 3                                               [ °]

Nazwa zbiornika                      Pollmerobeton / D=1500  

Materiał zbiornika                     Polimerobeton

Rz�dna pokrywy zbiornika                                          206.90 [ m ]  

Rz�dna posadowienia zbiornika                                 201.90 [ m ]  

Wysoko�� zbiornika                                                     5.00 [ m ]  

	rednica zbiornika                                                          1.50 [ m ]

Rz�dna alarmowa                                                       203.00 [ m ]  

Rzedn� górnego poziomu �cieków                           202.80 [ m ]  

Rz�dna dolnego poziomu �cieków                             202.50 [ m ]  

Rzedn� dna zbiornika                                                 201.90 [ m ]

Zapas alarmowy                                                          0.20 [ m ] 

Wysoko�� retencyjna 1                                                0.30 [ m ]  

Obj�to�� retencyjna 1                                                     0.53 [ m3 ]  

Czas napełniania 1                                                      0.48 [ min ]

Wysoko�� retencyjna 2                                                0.10 [ m ]  

Obj�to�� retencyjna 2                                                  0.18 [ m3 ]

Wysoko�� retencyjna 3                                                  Brak [ m ]  

Obj�to�� retencyjna 3                                                  Brak [ m3 ]

Liczba pomp                                                                    2 [ - ] 

Dopuszczalna liczba wł�cze�                                      20.00 [ 1/h ]

SZAFA STERUJ�CO-ZASILAJ�CA

Typ                                                                 PUS-2-T-10-18  

Zasilanie                                                            3x400V50Hz  

Pr�d maksymalny                                                         18.00 [ A ]  

Pr�d minimalny                                                             10.20 [ A ]  

Rodzaj czujnika poziomu                                         pływaki  

Sposób monta�u                                    Monta� na zewn�trz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ pompy: SE1.80.100.55.4.51D

Wydajno��                    32.44 [l/s] 

Podnoszenie                11.45 [m]  

Moc                                 5.50 [kW]  

Obroty pompy                1455 [obr/min]

1 Pompa    2 Pompy

Wydajno�� pompowni              19.00         22.11  [l/s]  

Wydajno�� pompy                    19.00          11.06                   [l/s]  

Wysoko�� podnoszenia            14.65         16.94                   [m]  

Moc pobierana z sieci                 5.98           5.43                    [kW]  

Sprawno�� agregatu                   0.47           0.35                   [ - ]  

Czas pompowania                    17.71            3.26                    [min]  

Liczba wł�cze�                         32.27          16.13                    [1/h]  

Zu�ycie jed. energii                0.0874       0.1364                    [kWh/m3]  

Koszt jednostkowy                 0.0262       0.0409                    [zl/m3]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajno��                    19.00 [l/s] 

Podnoszenie                14.66 [m] 

Geom. wys. podn. 4.80          [m]
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ZADANIE:        Przepompownia �cieków PP2 

Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodni� parametry z naszym przedstawicielem.

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU

Uwaga: 

Wysoko�� pompowni zmienia si� w zale�no�ci od wielko�ci fundamentu 
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Grundfos Pompy Sp. z o.o.

ZADANIE:        Przepompownia �cieków Typ GRUNDFOS'

PROJEKT:       P2.tbz

PROJEKTANT:RAAR CP "MIASTOPROJEKT"

DANE PRZEPOMPOWNI DANE ZBIORNIKA

Maksymalny dopływ �cieków                                        8.40 [l/s] Nazwa zbiornika                        Polimerobeton / D=1200

Rz�dna terenu                                                          206.30 [ m ] Materiał zbiornika                    Polimerobeton

Konstrukcja                                                            Nieprzejazdowa  

Rz�dna ruroci�gu tłocznego                                       203.60 [ m ]

Rz�dna pokrywy zbiornika                                          206.60 [ m ]  
Rz�dna posadowienia zbiornika                                 201.60 [ m ]

Rz�dna odbiornika                                                      203.40 [ m ] Wysoko�� zbiornika                                                        5.00 [ m ]

Ci�nienie w odbiorniku (kolektorze)                              0.00 [ MPa ] 	rednica zbiornika                                                          1.20 [ m ]

	rednica ruroci�gu dopływowego 1                                  200 [ mm ] Rz�dna alarmowa                                                       202.70 [ m ]

Rz�dna dna ruroci�gu dopływowego 1                      202.80 [ m ] Rzedn� górnego poziomu sciekow                           202.50 [ m ]

K�t ruroci�gu dopływowego 1                                             90 [ °] Rz�dna dolnego poziomu �cieków                             202.20 [ m ]

	rednica ruroci�gu dopływowego 2                                200 [ mm ] Rzedn� dna zbiornika                                                 201.60 [ m ]

Rz�dna dna ruroci�gu dopływowego 2                      203.02 [ m ] Zapas alarmowy                                                          0.20 [ m ]

K�t ruroci�gu dopływowego 2                                           270 [ °] Wysoko�� retencyjna 1                                                   0.30 [ m ]

	rednica ruroci�gu dopływowego 3                              Brak [ mm ]  

Rz�dna dna ruroci�gu dopływowego 3                                   [ m ]

Obj�to�� retencyjna 1                                                     0.34 [ m3 ] 

 Czas napełniania 1                                                         0.67 [ min ]

K�t ruroci�gu dopływowego 3                                               [ °] Wysoko�� retencyjna 2                                                0.10 [ m ]

Obj�to�� retencyjna 2                                                  0.11 [ m3 ]

Wysoko�� retencyjna 3                                                  Brak [ m ]

Obj�to�� retencyjna 3                                                  Brak [ m3 ]

Liczba pomp                                                                        2 [ - ]

Dopuszczalna liczba wł�cze�                                    20.00 [1/h]

SZAFA STERUJ�CO-ZASILAJ�CA

Typ                                                                PUS-2-BT-1-10

Zasilanie                                                            3x400V50Hz

Pr�d maksymalny                                                         10.20 [ A ]

Pr�d minimalny                                                            1.00 [A]

Rodzaj czujnika poziomu                                           pływaki

Sposób monta�u                                    Monta� na zewn�trz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ pompy: SEV.80.80.11.4.50D 1 Pompa    2 Pompy

Wydajno��                     8.61 [l/s] 

Podnoszenie                  4.39 [m]

Wydajno�� pompowni               11.33          17.53                   [l/s] 

Wydajno�� pompy                    11.33           8.77                    [l/s]

Moc                               1.10 [kW] Wysoko�� podnoszenia              3.06           4.22                    [m]

Obroty pompy                1440 [obr/min] Moc pobierana z sieci                 1.82            1.80                    [kW] 

Sprawno�� agregatu                   0.19           0.21                    [-]
WYMAGANE PARAMETRY POMPY Czas pompowania                      1.93           0.83                    [min]

Liczba wł�cze�                         30.07          15.03                    [1/h]
Wydajno��                   11.40 [l/s] 

Podnoszenie                   3.09 [m]

Zu�ycie jed. energii                0.0447       0.0569                    [kWh/m3]  

Koszt jednostkowy                 0.0134       0.0171                     [zl/m3]

Geom. wys. podn. 0.90          [m]
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ZADANIE:        Przepompownia �cieków PP3 

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU

Uwaga: 

Wysoko�� pompowni zmienia si� w zale�no�ci od wielko�ci fundamentu 
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ZADANIE:        Przepompownia �cieków Typ GRUNDFOS'

PROJEKT:        P3.tbz

PROJEKTANT:RAAR CP "MIASTOPROJEKT"

DANE PRZEPOMPOWNI DANE ZBIORNIKA

Nazwa zbiornika                      Pollmerobeton / D=1000 

 Materiał zbiornika                     Polimerobeton

Rz�dna pokrywy zbiornika                                          207.65 [ m ]  

Rz�dna posadowienia zbiornika                                 202.65 [ m ]  

Wysoko�� zbiornika                                                        5.00 [ m ]  

	rednica zbiornika                                                          1.00 [ m ]

Rz�dna alarmowa                                                       203.75 [ m ]  

Rzedn� górnego poziomu sciekow                             203.55 [ m ]  

Rz�dna dolnego poziomu �cieków                             203.25 [ m ]  

Rzedn� dna zbiornika                                                 202.65 [ m ]

Zapas alarmowy                                                          0.20 [ m ] 

Wysoko�� retencyjna 1                                                0.30 [ m ]  

Obj�to�� retencyjna 1                                                  0.24 [ m3 ]  

Czas napełniania 1                                                      1.31  [min]

Wysoko�� retencyjna 2                                                0.10 [ m ]  

Obj�to�� retencyjna 2                                                     0.08 [ m3 ]

Wysoko�� retencyjna 3                                                  Brak [ m ] 

Obj�to�� retencyjna 3                                                     Brak [ m3 ]

Liczba pomp                                                                        2 [ - ] 

Dopuszczalna liczba wł�cze�                                    20.00 [ 1/h ]

SZAFA STERUJ�CO-ZASILAJ�CA

Maksymalny dopływ �cieków                                        3.00 [l/s]  

Rz�dna terenu                                                             207.35 [ m ] 

 Konstrukcja                                                            Nieprzejazdowa

Rz�dna ruroci�gu tłocznego                                       205.88 [ m ]  

Rz�dna odbiornika                                                      205.70 [ m ]  

Ci�nienie w odbiorniku (kolektorze)                              0.00 [ MPa ]

	rednica ruroci�gu dopływowego 1                                200 [ mm ]  

Rz�dna dna ruroci�gu dopływowego 1                      203.85 [ m ] 

K�t ruroci�gu dopływowego 1                                        270 [ °]

	rednica ruroci�gu dopływowego 2                               200 [ mm ]  

Rz�dna dna ruroci�gu dopływowego 2                      204.60 [ m ] 

K�t ruroci�gu dopływowego 2                                          90 [ °]

	rednica ruroci�gu dopływowego 3                              Brak [ mm ] 

 Rz�dna dna ruroci�gu dopływowego 3                                    [ m ]  

K�t ruroci�gu dopływowego 3                                               [ °]

Typ                                                                PUS-2-BT-1-10  

Zasilanie                                                            3x400V50Hz Pr�d 

maksymalny                                                         10.20 [ A ] Pr�d 

minimalny                                                               1.00 [ A ] Rodzaj 

czujnika poziomu                                           pływaki Sposób monta�u                                  

Monta� na zewn�trz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ pompy: SEG.40.09.2.50B

Wydajno��                      2.31 [l/s] 

Podnoszenie                  8.33 [m]  

Moc                                 0.90 [kW]  

Obroty pompy                2900 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajno��                     3.20 [l/s] 

Podnoszenie                   5.59 [m] 

Geom. wys. podn. 2.15          [m]

1 Pompa    2 Pompy

Wydajno�� pompowni                3.21           4.91                   [l/s]  

Wydajno�� pompy                      3.21            2.45                   [l/s]  

Wysoko�� podnoszenia              5.61            7.90                    [m]  

Moc pobierana z sieci                 2.06            1.93                    [kW]  

Sprawno�� agregatu                   0.09           0.10                   [-]  

Czas pompowania                    18.55           2.74                    [min]  

Liczba wł�cze�                         12.27           6.14                    [1/h]  

Zu�ycie jed. energii               0.1778       0.2190                   [kWh/m3]  

Koszt jednostkowy                 0.0533       0.0657                    [zl/m3]
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

o Zlecenie Inwestora  

o Prawomocne decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

o Aktualne podkłady sytuacyjno wysoko�ciowe w skali 1: 1000 

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu  

o Koncepcja Programowo Przestrzenna odprowadzenia wód opadowych z terenów  

PPNT opracowana przez Podkarpacki Zarz�d Melioracji i Urz�dze� Wodnych w 

Rzeszowie  w 2006 r 

o Dokumentacja geologiczno-in�ynierska terenu inwestycji opracowana w 2007 r 

o “Warunki na odprowadzenie wód opadowych z terenów PPNT Strefa S1 w 

Rogo�nicy nr IRz-505/370/07 wydane przez Podkarpacki Zarz�d Melioracji i 

Urz�dze� Wodnych z dn. 2007.07.06 

o Opinia nr 1215/2007 Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej z dn 

2007.08.20 uzgodnienia dokumentacji projektowej, 

o Uzgodnienie w zakresie przekroczenia rowów melioracyjnych sieciami 

sanitarnymi nr  IRz-505/516/07 wydane przez Podkarpacki Zarz�d Melioracji i 

Urz�dze� Wodnych w Rzeszowie dn. 04.09.2007 r. 

o Obowi�zuj�ce normy i normatywy w tym mi�dzy innymi; 

• „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci kanalizacyjnych            

– zeszyt nr 9” z sierpnia 2003 r  

o Wizja w terenie 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji 

deszczowej dla Strefy S-2 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego 

w Rogo�nicy. Sie� ma zapewnia� odbiór wód opadowych z obszaru Strefy w 

Rogo�nicy. 

Podstaw�  opracowania jest wykonana i przyj�ta do realizacji „Koncepcja Programowo 

Przestrzenna odprowadzenia wód opadowych z terenów  PPNT w Rogo�nicy” 

opracowana w 2006 r. 

Odprowadzenie wód opadowych nast�pi do potoku Szlachcianka. 

�rednice sieci magistralnej zostały przyj�te wg oblicze� projektowych. 
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3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 

Budowa geologiczna 
Teren inwestycji poło�ony jest w obr�bie Zapadliska Przedkarpackiego. Obszar 

ten wypełniony jest ilastymi utworami miocenu. S� to tzw. iły krakowieckie, których 

strop zalega na gł�boko�ci  12-14 m. ppt. Na serii iłów mioce�skich zalega ponad 10 m 

warstwa czwartorz�dowych osadów fluwioglacyjnych. Przy powierzchni terenu 

znajduj� si� aluwialno-deluwialne utwory wykształcone w postaci piasków 

drobnoziarnistych, piasków drobnoziarnisto-pylastych z wkładkami organicznymi. 

Gł�biej zalegaj� aluwialne utwory polodowcowo-rzeczne reprezentowane przez piaski o 

zró�nicowanej granulacji ,od drobnoziarnistych-pylastych do gruboziarnistych w stropie 

i �wiry z piaskiem i otoczakami w warstwie sp�gowej. Lokalnie w ich obr�bie 

wyst�puj� cienkie przewarstwienia glin, pyłów, iłów oraz piasków zasilonych. 

Osady fluwioglacyjne przykryte s� przez 0,3 m warstw� gleby . 

Warunki hydrogeologiczne 
Wod� gruntow� stwierdzono na rozpatrywanym terenie na gł�boko�ci od 0,9 m 

ppt do 1,5 m ppt. Woda posiada zwierciadło swobodne. Poziom wody zale�ny jest od 

opadów atmosferycznych i mo�e si� waha� w granicach 0,5-0,7 m w stosunku do stanu 

stwierdzonego. 

Woda pobrana z otworów nie wykazuje agresywno�ci magnezowej, w�glanowej  

i amonowej. Wykazuje natomiast agresywno�� kwasow� stopie� Ia2, siarczanow�
stopie� ma i ługuj�c� stopie� Ia1. 

Woda jest agresywna do betonu. 

4. SIE� KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 

Sie� kanalizacji deszczowej.
Sie� kanalizacji deszczowej projektuje si� w układzie grawitacyjnym z rur  

wykonanych z �ywic poliestrowych o sztywno�ci SN10000 . 

Kanały kanalizacyjne ł�czone poprzez ł�czniki wciskowe. 

Monta� rur nale�y wykona� zgodnie z „Instrukcj� monta�u rur z �ywic poliestrowych”. 

Rury sieci kanalizacji deszczowej nale�y prowadzi� ze spadkiem zgodnie z cz��ci�
rysunkow� projektu. 

Zgodnie z ustaleniami p.4   PN-92/B-10735 gł�boko�� uło�enia przewodu powinna by�
taka aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do rz�dnej terenu wynosiło co najmniej 

1,20 m. 

Gł�boko�� posadowienia sieci kanalizacji deszczowej pokazano na profilu sieci, przy 

czym gł�boko�� przykrycia przewodu powinna wynosi� hz + 0,40.Dla tej strefy 

klimatycznej hz wynosi 1,0 m wi�c gł�boko�� ta nie mo�e by� mniejsza ni� 1,40 m.  

W miejscach gdzie nie udało si� uzyska� wymaganego przykrycia nad rur� zostanie 

wykonany nasyp ziemny. 

Zakres robót do wykonania w obr�bie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej : 

	 DN200 mm – 10 m. 

	 DN300 mm - 57 m. 

	 DN400 mm - 278 m. 

	 DN500 mm - 160 m. 

	 DN600 mm – 657 m. 
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	 DN800 mm – 588 m. 

	 DN1000 mm – 563 m. 

	 DN1200 mm – 101 m. 

	 DN1400 mm - 309 m. 

Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej.
Na trasie kanalizacji projektuje si� studzienki przelotowe i poł�czeniowe  o DN 1200  

z włazami typu ci��kiego. S� to studzienki zintegrowane wyposa�one w pier�cienie 

odci��aj�ce.  

Podstaw� studzienki zintegrowanej  nale�y obetonowa� po jej ustawieniu w wykopie i 

poł�czeniu z ruroci�giem, stosuj�c mieszank� betonow� przynajmniej klasy B15. 

Grubo�� otuliny betonowej nie mniejsza ni� 150 mm w najcie�szym miejscu. 

Otulina powinna obejmowa� cz��� przepływow� studzienki na całej jej długo�ci 

obejmuj�c ł�czniki oraz w gór� ł�cznik na rurze studziennej. Je�eli taki ł�cznik nie 

wyst�puje to obetonowa� do wysoko�ci 500 mm nad rur� przewodow�. 

Na odprowadzeniu z rowów zanieczyszczonej wody z dróg przewiduje si� wykonanie  

separatora lamelowego poprzedzonego osadnikami . 

Seperator  nr 1 

na odcinku W9-W15 w km 0 +734,22 wlot 205,34 

pow. zlewni : W9-W15  734*15 =   11 010m2 

                      W7-W13  235*15 =    3 525 m2 

                      W3-W12 800*15  =  12 000 m2 

                      W3-W4  400* 15  =    6 000 m2

Razem                                              32 535m2 

Q = ψ*I*A = 0,9*130 l/sek*ha*3,25 ha = 380,2 l/sek 

Q = ψ*I*A = 0,9*15 l/sek*ha*3,25 ha = 43,9 l/sek 

Separator lamelowy UNICON SYSTEM typ PSW 40/400 z osadnikiem O/S o 

pojemno�ci 5 m
3 

z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej-studzienka D21. 

Zbiorniki nale�y wyposa�y� w stopy z doci��eniem ( ł�cznie z ci��arem stopy ) : 

osadnik 2,65T , separator 0,7 T. 

Dla odprowadzenia wód opadowych z rowu przydro�nego  zaprojektowano wpusty 

uliczne z odprowadzeniem rurami PVC. Rów przydro�ny na odcinku od wpustów do 

wylotu do rowu S-3 nale�y zasypa�. Wpusty nale�y obło�y� kostk� betonow�. 

Z uwagi na ograniczone ilo�ci wody jak� mo�e przyj�� potok Szlachcianka zostan� na 

terenie PPNT wykonane dwa zbiorniki wodne retencyjne (wg odr�bnego opracowania). 

Wloty kanałów rurowych do zbiorników zabezpieczy� nale�y kratami stalowymi. 

Odprowadzenie wód opadowych ze zbiorników zabezpieczone b�dzie klapami 

przeciwcofkowymi VAG PTK-G prostymi dn 300 w wersji do mocowania na 

betonowej �cianie wylotu. 

Z uwagi na ukształtowanie terenu i obecne rz�dne dna  potoku Szlachcianka 

koniecznym jest bardzo płytkie prowadzenie kanalizacji deszczowej. 

W celu maksymalnego zagł�bienia kanalizacji deszczowej obni�ono dna wylotów do 

wysoko�ci 40 cm nad dnem potoku. Po wykonaniu regulacji Szlachcianki wyloty te 

b�d� znajdowa� si� ponad normalnym zwierciadłem wód w potoku. 

Projekt regulacji i regulacja potoku Szlachcianka zostan� wykonane w pó�niejszym 

terminie przez Podkarpacki Zarz�d Melioracji i Urz�dze� Wodnych. 
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Wyloty ze zbiorników retencyjnych zaprojektowano jako betonowe o �rednicy 300 mm.  

Dno i skarpy potoku Szlachcianka na długo�ci 5 m powy�ej i poni�ej ka�dego wylotu 

zabezpiecza si� płytami betonowymi. 

Roboty ziemne
Roboty ziemne zwi�zane z budow� kanalizacji z rur kanałowych  powinny by�

prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne.Wykopy 

otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania” oraz PN-EN 1610.  

Zgodnie z Instrukcj� monta�u rur Hobas, szeroko�� wykopu pod rury u podstawy 

winna wynosi� DA+0,7-1,0 m w zale�no�ci od �rednicy DA.  

Wykopy wykonywa� zgodnie z profilami kanalizacji deszczowej oraz przekrojami 

posadowienia rur. Zgodnie z zaleceniami konstrukcyjnymi wykonanymi dla tego 

zakresu robót dla sieci kanalizacji deszczowej wykopy mo�na wykona� w formie nie 

umocnionego rozkopu ( zał�czniki D1, D2, D3 i D4 ). Nale�y pami�ta� aby wykonuj�c 

rozkop nie naruszy� warstwy ziemi w strefie kanałowej sieci sanitarnych prowadzonych 

równolegle do sieci kanalizacji deszczowej. 

Przy wykonywaniu wykopu nale�y zapewni� stateczno�� �cian wykopu przez wła�ciwy 

k�t skarpy min. 1:1,5 i wykonanie robót na sucho tzn. w wykopie nale�ycie 

odwodnionym.  

Na odcinkach okre�lonych zał�cznikiem D2 i D3  na dnie wykopu nale�y uło�y�
geotkanin� np. Lotrak 45/45  (lub równo Wykopy wykonywa� zgodnie z profilami 

kanalizacji deszczowej oraz przekrojami posadowienia rur. Zgodnie z zaleceniami 

konstrukcyjnymi wykonanymi dla tego zakresu robót dla sieci kanalizacji deszczowej 

wykopy mo�na wykona� w formie nie umocnionego rozkopu ( zał�czniki D1, D2, D3 i 

D4 ). Nale�y pami�ta� aby wykonuj�c rozkop nie naruszy� warstwy ziemi w strefie 

kanałowej sieci sanitarnych prowadzonych równolegle do sieci kanalizacji deszczowej. 

Przy wykonywaniu wykopu nale�y zapewni� stateczno�� �cian wykopu przez wła�ciwy 

k�t skarpy min. 1:1,5 i wykonanie robót na sucho tzn. w wykopie nale�ycie 

odwodnionym.  

Na odcinkach okre�lonych zał�cznikiem D2 i D3  na dnie wykopu nale�y uło�y�
geotkanin� np. Lotrak 45/45  (lub równowa�n�) uło�on� na zakład 40 cm. 

Na odcinkach okre�lonych zał�cznikiem D4 cało�� warstwy kanałowej nale�y 

zabezpieczy� geotkanin� np. Lotrak 45/45  (lub równowa�n�) uło�on� na zakład 40 cm. 

wa�n�) uło�on� na zakład 40 cm. 

Na odcinkach okre�lonych zał�cznikiem D4 cało�� warstwy kanałowej nale�y 

zabezpieczy� geotkanin� np. Lotrak 45/45  (lub równowa�n�) uło�on� na zakład 40 cm. 

Na stabilnym gruncie nale�y wykona� podsypk� o uziarnieniu 16-32 mm i wysoko�ci 

100 mm+0,2 DN rury. Na warstw� podsypki nakłada si� lu�n� warstw� wyrównuj�c� o 

grubo�ci 30-50 mm.. Ostatnia warstwa osypki powinna ko�czy� si� 30 cm ponad 

wierzchołkiem rury. W strefie bocznej przewodu powinno si� zapewni� stopie�
zag�szczenia gruntu przynajmniej 95%. Nale�y zwraca� szczególn� uwag� na to by w 

gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było kamieni lub innych ci��kich przedmiotów, 

które mogłyby uszkodzi� rury. 

Przy zasypkach mechanicznych nale�y uprzednio r�cznie obsypa� kanał warstw� piasku 

grubo�ci 10 cm.Pozostał� cz��� wykopu uzupełnia si� gruntem rodzimym 

przestrzegaj�c jego wła�ciwego zag�szczenia (90% stanu pierwotnego) 

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nale�y wykonywa� warstwami  
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z jednoczesnym usuwaniem deskowania. 

Pod drogami nale�y zasypk� zag��ci� do wska�nika Is > 90% . 

Zasypywanie wykopu nale�y wykona� po dokonaniu prób ci�nieniowych i po 

wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. 

Z uwagi na niewielkie zagł�bienie kanalizacji deszczowej na odcinku : zbiornik wodny 

1 – D24 nale�y nad kanalizacj� deszczow� wykona� nasyp o wysoko�ci 0,5m i 

szeroko�ci 2,0m. 

Odwodnienie wykopów
Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej biegn�cej w terenie gdzie poziom 

wód gruntowych jest bardzo wysoki i waha si� w granicach 0,5-1,5 m ppt.  przewiduje 

si� odwodnienie wykopów za pomoc� igłofiltrów rozmieszczonych po obu stronach 

wykopu w rozstawie 0,7-1,3 m przy wydajno�ci jednego igłofiltra ok. 0,2 m
3
/h. Poziom 

wody gruntowej nale�y utrzymywa� na zało�onym poziomie pod projektowanym dnem 

wykopu przez cały okres realizacji posadawiania ruroci�gu. Zaprzestanie pompowania 

mo�e nast�pi� dopiero po przykryciu ruroci�gu. 

Przy odwadnianych wykopach nale�y na wysoko�ci 0,5 m powy�ej zwierciadła wody 

gruntowej wykona� poziom� półk� (ze spadkiem ok. 4% skierowanym w kierunku 

wykopu) o szeroko�ci ok. 1,5m w celu zwi�kszenia stateczno�ci skarpy i mo�liwo�ci 

„wypłukania” igłofiltrów –zmniejszaj�c tym samym rozpatrywan� szeroko�� techniczn�
odwodnienia. 

Wykonawca w zale�no�ci od rzeczywistych warunków mo�e przyj�� inn� technologi�
odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie 

trwania robót ziemnych. 

Rozstaw i ilo�� igłofiltrów dla poszczególnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej 

została przedstawiona w „Zaleceniach projektowych dotycz�cych posadowienia 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów Rogo�nicy” wykonanych przez  

in�. Marka Gawrylaka w 2007 r w zał�czniku „Obliczenia wgł�bnego odwodnienia 

technicznego wykopu” (dost�pne w RARR Rzeszów). 

Skrzy�owania z przeszkodami

Skrzy�owanie z kablami elektrycznymi 
Wykopy w pobli�u kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nale�y wykonywa�
r�cznie a na kable energetyczne zało�y� rury ochronne dwudzielne. 

Skrzy�owanie z drogami 
Przekroczenia dróg nale�y wykona� dla dróg istniej�cych metod� przewiertu na 

gł�boko�ci minimalnej 0,8 m  od dna rowu przydro�nego . Przy drogach 

projektowanych wykona� sieci metod� rozkopu przed wykonaniem dróg. 

Kolizja z sieci� drenarsk�
W przypadku kolizji z sieci� drenarsk� nale�y usun�� koliduj�ce ci�gi drenarskie. 

Funkcje sieci drenarskiej na tym terenie przejmuj� nowo zaprojektowane rowy 

opaskowe. 

      Opracował: mgr in�. Roman Opali�ski 
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5. OPIS KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY WYLOTÓW DO 
RZEKI SZLACHCIANKI. 

OPIS KONSTRUKCJI WYLOTÓW :
Wylot kanału �300 jest zako�czeniem odcinka kolektora deszczowego 

odprowadzaj�cego oczyszczone �cieki do potoku Szlachcianka 

Rz�dna dna wylotu kolektora jest na poziomie 204,15 i 204,09 mppm 

Wylot kolektora stanowi mur oporowy typu L  o wymiarach 1,195x1,625x0,925m. 

Wylot kolektora składa si� z płyty dennej, belek fundamentowych, �cian bocznych oraz 

sciany frontowej w której osadzona jest rura betonowa kolektora �300. 

BELKI FUNDAMENTOWE  ZB-1; ZB-2;

S� to elementy �elbetowe o wym. przekroju 30x20 i 40x15 cm z betonu C20/25 

stanowi�ce cz��� płyty dennej. Zbrojenie główne stanowi� pr�ty #8 ze stali AIII 34GS. 

Strzemiona �6 ze stali A0-St0S co 15cm. Z belek wypuszczono startery �ciany 

frontowej  z pr�tów #8 ze stali AIII 34GS.  

PŁYTA DENNA


elbetowa o wym.1,215x0,90m gr.20cm zbrojona pr�tami  #8  w układzie krzy�owym 
ze stali AIII 34GS gór� i dołem rozstaw pr�tów co 15cm.  

SCIANA FRONTOWA


elbetowa o wym 0,795x121m gr.15cm zbrojona wkładkami z  pr�tów   #8  w 
układzie krzy�owym ze stali AIII 34GS gór� i dołem rozstaw pr�tów co 15cm. Startery 
wychodz�ce z belki ZB-1 w rejonie kolizji z kolektorem odgi��. 

SCIANY BOCZNE


elbetowe w kształcie trapezów o wym. 1,195x1,00m gr.15cm zbrojona wkładkami z  
pr�tów   #8  w układzie krzy�owym ze stali AIII 34GS gór� i dołem rozstaw pr�tów co 
~16cm. Z cz��ci spodniej  wypuszczono startery �cian  z pr�tów #8 ze stali AIII 34GS. 

WYTYCZNE  WYKONANIA

• zabezpieczy� rejon robót fundamentowych od nurtu potoku 
• wykona� podbudow� płyty dennej i fundamentów 
• wykona� szalunki fundamentów i �cian bocznych wylotu. 
• Zamontowa� zbrojenie w/w elementów wylotu 
• Zabetonowa� ten fragment obiektu. Przerwa robocza na poziomie płyty   
                        dennej. Zag�szcza� mechanicznie beton. 
• Wykona� szalunki �cian bocznych i �ciany frontowej 
• Zamontowa� zbrojenie  
• �ciany boczne i �cian� frontow�  betonowa� etapami grubo�ci około   
                        0,5m. Zag�szcza� mechanicznie beton buławami wibracyjnymi. 

MATERIAŁY
♦ Beton C20/25   
♦ Stal  zbrojeniowa AIII-34GS  St0S 
♦

Opracował : 
mgr in�. A. Pietrzyk 
mgr in�. L. Stasik 



Wst�pne wymiarowanie sieci deszczowej – dla zbiornika wody nr 2 strefy S-2 Rogo�nica

L Fzred C tk Q i D V h W�zeł 
Nr. 

pocz�tek Koniec m ha 1/a min dm3/s %o m m/s cm 
Zlewnia od punktu WL1 do punktu „D17”  

1 D17 D16 44,5 0,4 10 10 87,0 2,5 0,4 1,13 23 205,6
2 D16 D15 47,0 0,8 10 10 165,2 2,0 0,5 1,22 32 205,
3 D15 D14 55,0 1,3 10 10 236,9 1,7 0,6 1,35 36 205,
4 D14 D13 56,5 1,7 10 10 303,2 1,7 0,6 1,41 43 205,
5 D13 D12 55,5 2,1 10 10 363,3 1,3 0,8 1,28 44 205,
6 D12 D11 55,0 2,5 10 10 419,5 1,3 0,8 1,30 49 205,
7 D11 D10 56,0 3,0 10 10 472,3 1,3 0,8 1,35 52 205,
8 D10 D9 25,5 3,3 10 10 514,0 1,3 0,8 1,37 56 205,0
9 D9 D8 53,0 3,7 10 10 563,1 1,3 0,8 1,39 60 205,00
10 D8 D7 56,5 4,1 10 10 609,0 1,3 0,8 1,40 65 204,9
11 D7 D6 53,5 4,5 10 10 654,2 1,0 1,0 2,27 39 204,8
12 D6 D5 54,5 4,9 10 10 692,2 1,0 1,0 1,50 57 204,8
13 D5 D4 54,5 5,3 10 10 726,7 1,0 1,0 1,37 64 204,7
14 D4 D3 55,0 5,6 10 10 759,8 1,0 1,0 1,38 66 204,7
15 D3 D2 51,0 6,0 10 10 792,7 1,0 1,0 1,39 68 204,6
16 D2 D1 72,0 6,1 10 10 794,6 1,0 1,0 1,39 68 204,6
17 D1 WL1 25,5 6,1 10 10 796,4 1,0 1,0 1,39 68 204,



     Wst�pne wymiarowanie sieci deszczowej – dla zbiornika wody nr1 strefy S-2 Rogo�nica

L Fzred C tk Q i D V h W�zeł 
Nr. 

pocz�tek Koniec m ha 1/a min dm3/s %o m m/s cm 
Zlewnia od punktu „D29 do punktu „D52”  

1 D52 D51 52,5 0,5 10 10 94,4 2,5 0,4 1,15 25 206,2
2 D51 D50 53,0 0,9 10 10 180,1 2,3 0,5 1,31 33 206,
3 D50 D49 54,0 1,4 10 10 258,8 2,0 0,6 1,30 40 205,
4 D49 D48 58,0 1,6 10 10 282,6 2,0 0,6 1,57 36 205,
5 D48 D47 54,5 1,7 10 10 303,7 4,0 0,6 1,30 46 205,
6 D47 D46 45,0 1,9 10 10 325,5 4,0 0,6 1,34 48 205,
7 D46 D45 58,0 2,0 10 10 331,5 3,0 0,8 1,36 40 205,
8 D45 D44 53,0 2,1 10 10 345,0 1,3 0,8 1,38 41 205,
9 D44 D43 30,5 2,2 10 10 355,1 1,3 0,8 1,39 41 205,
10 D43 D29 10,0 2,3 10 10 360,1 1,3 0,8 1,40 42 205

Zlewnia od punktu „D25 do punktu „D42”  
11 D42 D41 59,5 0,7 10 10 133,6 2,5 0,4 1,23 33 205
12 D41 D40 59,5 1,3 10 10 258,5 3,0 0,5 1,99 32 205
13 D40 D39 58,5 1,5 10 10 280,2 1,7 0,6 1,32 42 205
14 D39 D38 59,5 1,7 10 10 301,2 1,7 0,6 1,36 44 205
15 D38 D37 60,0 1,9 10 10 319,8 1,7 0,6 1,30 49 205
16 D37 D36 53,5 2,0 10 10 336,9 1,3 0,8 1,35 39 205
17 D36 D35 54,0 2,1 10 10 348,0 1,3 0,8 1,37 40 204
18 D35 D25 27,0 2,2 10 10 352,5 1,3 0,8 1,34 41 204



Zlewnia od punktu WL2 do punktu „D34”  
19 D34 D33 60,5 0,4 10 10 89,8  0,4 1,45 20 205,68 
20 D33 D32 60,0 0,9 10 10 172,3  0,4 1,72 30 205,50
21 D32 D31 60,0 1,3 10 10 245,2  0,6 1,36 36 205,32
22 D31 D30 60,0 1,6 10 10 289,3  0,6 1,40 41 205,22
23 D30 D29 38,0 1,7 10 10 666,5  0,6 1,56 53 205,12
24 D29 D28 39,5 2,1 10 10 712,5  1,0 1,33 65 205,06
25 D28 D27 52,5 2,4 10 10 760,7  1,0 1,74 39 205,02
26 D27 D26 52,0 2,7 10 10 800,0  1,0 1,37 70 204,97
27 D26 D25 53,0 3,0 10 10 837,9  1,0 1,48 68 204,91
28 D25 D24 39,0 3,8 10 10 1294,7  1,2 1,41 91 204,8
29 D24 D23 62,0 4,5 10 10 1388,9  1,2 1,49 92 204,8
30 D23 D22 59,5 5,3 10 10 1476,3  1,4 1,41 90 204,7
31 D22 D21 77,0 6,0 10 10 1559,2  1,4 1,43 94 204,7
32 D21 D20 60,5 6,5 10 10 1640,5  1,4 1,48 95 204,6
33 D20 D19 61,5 7,0 10 10 1680,0  1,4 1,48 98 204,6
34 D19 D18 40,0 7,5 10 10 1721,0  1,4 1,42 102 204,
35 D18 WL2 10,5 7,6 10 10 1725,3  1,4 1,67 102 204,
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
o Zlecenie Inwestora  

o Podkłady sytuacyjno-wysoko�ciowe w skali 1: 1000 

o “Warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej sieci gazowej 

wydane przez Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. w Tarnowie , Oddział 

Zakład Gazowniczy w Rzeszowie w dniu12.10.2006r, L.dz. HK-1-4094-356-2006 

o Protokół Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 

o Obowi�zuj�ce normy i normatywy w tym mi�dzy innymi; 

• „Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiada� sieci gazowe” ( Dz. U. z 2001r 

nr.97 poz. 1055) 

• ZN-G-3150 

• PN-EN 10208-2+AC:1999 

o Wizja w terenie 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci gazowej �redniego 

ci�nienia od miejsca wł�czenia  punktu „G0” realizowanej w ramach uzbrojenia Pod-

karpackiego Parku Naukowo-Technologicznego strefa S2– Rogo�nica.  

3. OPIS TECHNICZNY
Roboty ziemne . 

Roboty ziemne pod projektowany gazoci�g nale�y wykona� zgodnie z norm�
BN - 83/8836 –02 oraz Rozporz�dzeniem Ministra Budownictwa Przemysłu Materiałów 

Budowlanych- w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót  

budowlano - monta�owych.  

Wykopy pod projektowany gazoci�g nale�y wykonywa� mechanicznie a w pobli�u 

skrzy�owa� z istniej�cym uzbrojeniem r�cznie. Wykopy nale�y rozpocz�� od najni�sze-

go punktu, aby zapewni� grawitacyjny odpływ wody z dna wykopu. 

Minimalna szeroko�� wykopu winna wynosi� 0,2 m + dn. 

Wykopy nale�y wykonywa� bez naruszania naturalnej struktury gruntu. 

W przypadku wykonywania wykopów r�cznie lub konieczno�ci wykonywania prac 

monta�owych w wykopie, szeroko�� dna wykopu na prostych odcinkach powinna by�
wi�ksza o co najmniej 0,40 m od zewn�trznej �rednicy rury. Na łukach szeroko�� dna 

wykopu powinna by� o 50 % wi�ksza od szeroko�ci dna wykopu na odcinkach prostych.  

Wydobyty grunt powinien by� składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem 

wolnego pasa terenu o szeroko�ci min 0,5 m od kraw�dzi wykopu.  

Dno wykopu, po dokładnym oczyszczeniu z kamieni i podobnych cz��ci stałych, nale�y 

zniwelowa�.  
W zwi�zku z tym �e teren przeznaczony pod uzbrojenie w sie� gazow� posiada wysoki 

poziom wód gruntowych przewiduje si� mo�liwo�� pojawienia si� wód gruntowych w 

wykopie. W miejscach wyst�powania wód gruntowych odwodnienie wykopów b�dzie 

wykonywane lokalnie. Zakłada si� pompowanie wody bezpo�rednio z wykopu, poprzez 

specjalne studnie wykonane z kr�gów betonowych 	 600 o gł�boko�ci 1,0m poni�ej dna 

wykopu umieszczone w odległo�ci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomoc� igłofiltrów .  
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Wykonawca w kalkulacji kosztów odwodnienia musi uwzgl�dni� mo�liwo�� podniesio-

nego poziomu wód gruntowych w stosunku do podanego wg bada� geologicznych wy-

konanych w lipcu 2007 r. Wykonawca w zale�no�ci od rzeczywistych warunków mo�e 

przyj�� inn� technologi� odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wy-

kopów w całym okresie trwania robót ziemnych. 

W przypadku skalistych lub kamienistych gruntów nale�y zabezpieczy� warstw� wy-

równawcz� o grubo�ci 0,10 - 0,20 m , wykonan� z piasku lub ziemi nie zawieraj�cej 

�adnych grud. Podobne warunki nale�y spełni� podczas zasypywania gazoci�gu.  

Gł�boko�� uło�enia gazoci�gów w wykopie wynosi 1,0 m a gazoci�g nale�y układa� na 

wyrównanym podło�u i podsypce z piasku gr 10 cm. 

Nad ruroci�giem nale�y wykona� 20 cm obsypk� z piasku lub przesianego gruntu ro-

dzimego. Obsypka powinna zapewnia� rurze podparcie z ka�dej strony i zabezpiecza�
przed obci��eniami zewn�trznymi.  

Wzdłu� projektowanego gazoci�gu oraz przył�cza do budynku, w odległo�ci 

0,30 – 0,40m nad rur� nale�y uło�y� ta�m� ostrzegawcz� koloru �ółtego szeroko�ci 

20,0cm (z napisem „Uwaga! Przewód gazowy); natomiast nad ruroci�giem ta�m� loka-

lizacyjn�. Ta�ma lokalizacyjna musi mie� metalizowan� wst�g� umo�liwiaj�c� elektro-

niczne wykrywanie przebiegu trasy gazoci�gu. 

Roboty monta�owe . 

 Zgodnie z otrzymanym w/w “Warunkami …..” wydanymi przez Zakład Gazow-

niczy Rzeszów HK-1-4094-356-2006 wł�czenie projektowanej sieci gazowej nale�y 

wykona� do gazoci�gu przebiegaj�cego wzdłu� drogi Wola Cicha-Lipie.  

Wyliczone wska�nikowo docelowe zapotrzebowanie na gaz ziemny dla  tego terenu 

przeznaczonego pod potrzeby magazynowo-usługowe wynosi ca 1500 Nm
3
/h. Zgodnie 

z otrzymanymi warunkami  z istniej�cej sieci gazowej mo�liwa jest dostawa ca 100 

Nm
3
/h. W zwi�zku z tym konieczna b�dzie przebudowa sieci gazowej na odcinku ok. 

2,5 km ( od stacji kolejowej Głogów Młp.).  

W niniejszym projekcie dobrano �rednice gazoci�gu na terenie PPN-T pod docelowe 

potrzeby ilo�ci gazu na terenie  przeznaczonym pod uzbrojenie. 

 Miejsce wł�czenia projektowanej sieci oraz dokładny przebieg projektowanej sieci 

przedstawiono na zał�czonym podkładzie sytuacyjno wysoko�ciowym w skali 1:1000. 

W miejscu wł�czenia po stronie projektowanej sieci projektuje si� podziemny układ 

zaporowo-upustowy Ø100 ci�nienie 1,6 MPa z zasuw� z klinem elastycznym np. Hawle 

typu E.  

Układ zaporowo-upustowy wykona� wg rysunku szczegółowego. Projektowane zasuwy 

winny by� montowane na płycie betonowej a korpusy zasuw mocowane do płyty. 

Do wykonania sieci nale�y stosowa�: 
• rury PE 80 typoszereg SDR11 Ø 160x14,6 mm posiadaj�ce certyfikat „B”  

• rury PE 80 typoszereg SDR11 Ø 125x11,4 mm posiadaj�ce certyfikat „B”  

• rury PE 80 typoszereg SDR11 Ø 110x10,0 mm posiadaj�ce certyfikat „B”  

• nierozł�czne poł�czenie „PE/stal” z ko�cówk� kołnierzow� od strony metalowej 

(przy ł�czeniu armatury kołnierzowej ) 

• rury stalowe czarne przewodowe (dla mediów palnych zg. z PN) bez szwu wg. 

normy PN - 80 /H - 74219 typ B2. Ønom159x4,5mm.  

• rury stalowe czarne przewodowe (dla mediów palnych zg. z PN) bez szwu wg. 

normy PN - 80 /H - 74219 typ B2. Ønom108x4,0 mm.  
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Rury stalowe powinny by� zabezpieczone antykorozyjnie i izolowane z zewn�trz nawi-

ni�tymi ta�mami polietylenowymi.  

Rury stalowe nale�y ł�czy� poprzez spawanie elektryczne a przygotowanie rur do spa-

wania polega na oczyszczeniu i obróbce brzegów.  

Rury PE nale�y ł�czy� za pomoc� zgrzewania doczołowego jak opisano ni�ej.  

Wszystkie prace zwi�zane z monta�em i układaniem gazoci�gu w wykopie powinny by�
prowadzone w taki sposób aby nie powodowały zanieczyszczenia wn�trza rur, uszko-

dzenia powłok izolacyjnych oraz wyst�powania nadmiernych napr��e� w odcinkach 

przewodów rurowych. Gazoci�g nale�y układa� na wyrównanym podło�u i podsypce gr 

10 cm z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Nad gazoci�giem nale�y wykona�
nadsypk� wysoko�ci 0,2m i j� zag��ci�. Po uło�eniu gazoci�gu w wykopie nale�y prze-

prowadzi� pomiary geodezyjno-inwentaryzacyjne. 

W celu likwidacji napr��e� termicznych układanie gazoci�gu układanie gazoci�gu nale-

�y wykonywa� w nast�puj�cych etapach: 

- wyrównanie dna wykopu, 

- wykonanie podsypki, 

- uło�enie (lu�no) gazoci�gu w wykopie, 

- wykonanie obsypki rury piaskiem lub przesianym gruntem rodzimym do wysoko�ci 

górnej tworz�cej rury, 

- po upływie 1-2 godzin potrzebnych na stabilizacj� termiczn� wykona� nadsypk� i za-

sypk� gruntem rodzimym  

- uło�enie ta�my lokalizacyjnej i ostrzegawczej w trakcie wykonywania nadsypki i za-

sypki w odległo�ciach jak ni�ej. 

Układanie gazoci�gu nale�y wykonywa� z zachowaniem zasad: 

- za�lepi� znajduj�ce si� poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki sieci 

- zabrania si� ci�gni�cie rur PE po gruncie lub trawie 

- zmian� kierunku trasy gazoci�gu nale�y wykonywa� przez zamontowanie kolan, łu-

ków, trójników lub z wykorzystaniem elastyczno�ci rur PE stosuj�c dopuszczalne pro-

mienie gi�cia dla rur PE. 

Przy układaniu gazoci�gu nale�y zachowa� minimalne odległo�ci od urz�dze� pod-

ziemnych i naziemnych które winny wynosi�: 
       - od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych           1,00 m 

          ( w miejscach skrzy�owa� na kabel nało�y� rur� ochronn�) 
       - od przewodów kanalizacyjnych (mi�dzy zewn�trznymi �cianami  

          rur lub studni)         1,50 m                              

       - od skrajni pnia drzewa                                                                        1,50 m        

       - od słupów o�wietleniowych, telekomunikacyjnych                 2,00 m 

       - od podziemnych i naziemnych znaków geodezyjnych             2,00 m 

       - od wodoci�gów (mi�dzy zewn�trznymi �cianami rur)   1,50 m 

       - od ogrodze�                                                                            1,00 m 

       - od budynków                                                                          1,50 m            

Przy przekraczaniu projektowanym gazoci�giem projektowanych dróg na gazoci�gu 

nale�y montowa� rur� osłonow� PE SDR 17,6 jak na. zał�czonym rysunku.  

Przy skrzy�owaniu z kanalizacj� sanitarn� i deszczow� projektuje si� rury ochronne z 

rur PE na gazoci�gu a przy skrzy�owaniu z kanalizacj� sanitarn� rury ochronne z rur PE 

na kanalizacji.  

Tras� sieci gazowej nale�y oznakowa� zgodnie z ZN-G-3001-3003 za pomoc�
słupków oznacznikowych zlokalizowanych w odległo�ci nie wi�kszej ni� 500. Górne 

ko�ce słupków powinny si� znajdowa� na wysoko�ci 0,7 m nad powierzchni� terenu. 
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Słupkami nale�y oznakowa� równie� wszystkie miejsca przej�� pod drogami i ciekami 

wodnymi 

Ponadto wzdłu� projektowanego gazoci�gu ,w odległo�ci 0,30 – 0,40m nad rur� nale�y 

uło�y� ta�m� ostrzegawcz� koloru �ółtego szeroko�ci 20,0cm (z napisem „Uwaga! 

Przewód gazowy); natomiast nad ruroci�giem ta�m� lokalizacyjn� (odległo�� czynnika 

lokalizacyjnego od �cianki rury winna wynosi� 5 cm ).  

Ta�ma lokalizacyjna musi mie� metalizowan� wst�g� umo�liwiaj�c� elektroniczne wy-

krywanie przebiegu trasy gazoci�gu. 

Kolizje . 

K�t skrzy�owania gazoci�gu z drogami , ciekami wodnymi oraz uzbrojeniem podziem-

nym winien by� zbli�ony do 90
0
 i nie mniejszy ni� 60

o
. 

Drogi

Na trasie projektowanej sieci gazowej wyst�puj� kolizje z projektowanym uzbrojeniem 

podziemnym oraz skrzy�owanie z istniej�c� i projektowanymi drogami lokalnymi. 

Przy przekraczaniu projektowanym gazoci�giem istniej�cej i projektowanych dróg, na 

gazoci�gu nale�y montowa� rur� osłonow� z rur PE SDR 17,6 o długo�ci 0,5 m poza  

skarp� rowu . Długo�ci rur zostały okre�lona w cz��ci rysunkowej. Przy kolizji z dro-

gami gazoci�g winien przebiega� tak aby odległo�� pionowa mierzona od dna rowu do 

górnej �cianki rury osłonowej oraz odległo�� skarpy rowu do górnej �cianki gazoci�gu 

nie była mniejsza ni� 1,0m.  

Kanalizacja sanitarna

Przy skrzy�owaniach projektowanego gazoci�gu z projektowan� kanalizacj� sanitarn�
(grawitacyjn� i tłoczn�) projektuje si� rury ochronne na kanalizacji wg rysunku szczegó-

łowego. 

Kanalizacja deszczowa

Przy skrzy�owaniu gazoci�gu z  projektowan� kanalizacj� deszczow� projektuje si� rury 

ochronne na gazoci�gu. Do projektu doł�czono rysunek szczegółowy rury ochronnej na 

gazoci�gu. 

Kable energetyczne i telekomunikacyjne

Przy skrzy�owaniach projektowanego gazoci�gu z istniej�cymi i projektowanymi ka-

blami energetycznymi i telekomunikacyjnymi projektuje si� rury ochronne typu Arot    

na kablach o długo�ciach jak opisano na sytuacji. 

Przekraczanie cieków wodnych

Na trasie projektowanego gazoci�gu wyst�puj� kolizje z istniej�cym rowem melioracyj-

nymi oraz rowem odwadniaj�cym S-3. Zgodnie z warunkami przekraczania rowów od-

wadniaj�cych wydanymi przez Podkarpacki Zarz�d Melioracji i Urz�dze� Wodnych w 

Rzeszowie IRz-505/370/07 przej�cie gazoci�giem pod tymi ciekami wykona� nale�y 

aby odległo�� pionowa mierzona od dna cieku do górnej �cianki rury  do górnej �cianki 

gazoci�gu nie była mniejsza ni� 1,5m. 

Obliczenie napr��e� obwodowych w gazoci�gu . 

Zgodnie z wymogami Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki Dz.U. Nr 97 napr��enia 

obwodowe gazoci�gu z tworzyw sztucznych wywołane maksymalnym ci�nieniem robo-

czym nie powinny przekracza� iloczynu minimalnej ��danej wytrzymało�ci i współ-

czynnika projektowego 0.5 dla pierwszej i drugiej klasy lokalizacji. 

Minimalna ��dana wytrzymało�� MRS dla rur szeregu SDR 11 klasy PE 80 wynosi  

8 Mpa. 
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Warto�� napr��e� w gazoci�gu nie powinna przekracza� wyliczonej wielko�ci 

� =  8,0 x 0.5 = 4,0 MPa 

Maksymalne ci�nienie robocze prm [MPa] jest to najwy�sze ci�nienie gazu , które mo�e 

by� utrzymywane w rurach polietylenowych w sposób ci�gły wyliczane jest ze wzoru: 

prm =2MRS: c(SDR-1)Df 

MRS – minimalna wymagana wytrzymało�� po 50,0 latach dla rur jw. wynosi 8,0 MPa 

(dane producenta np. „GAMRAT” Jasło, „Mabo Turlen”)

C – współczynnik bezpiecze�stwa, dla rur polietylenowych ma by�  >2 – przyj�to c=3 

SDR- szereg wymiarowy dla przyj�tych rur wynosi – 11 

Df- współczynnik wpływu temperatury dla 20
o
C = 1 

  prm =[2x 8]: 3(11-1) =0,53 MPa 

Przy powy�szych zało�eniach napr��enia obwodowe w gazoci�gu wynios�: 

� = prm[(demin-eymin ):2x eymin ] MPa 

gdzie: 

prm  - maksymalne ci�nienie robocze [MPa] 

demin - minimalna �rednica zewn�trzna /mm/ 

eymin-minimalna grubo�� �cianki  

� = 0,53[(160-14,6):2x 14.6] =2,64MPa 
Wyliczone napr��enie w �ciankach rur PE80 SDR11 160x16,6 = 2,64  MPa <4,0 MPa  

Poł�czenia zgrzewane 
Zgrzewanie doczołowe 

Zgrzewane mog� by� tylko materiały tego samego rodzaju (ł�czy� mo�na tylko 

cz��ci z tej samej klasy ci�nienia). 

Przed rozpocz�ciem zgrzewania czołowego ko�cówki rur winny by� doprowadzone do 

kształtu kołowego poprzez ostro�ne ogrzewanie (od 50-100
o
C) lub umieszczone w spe-

cjalnych uchwytach przywracaj�cych rurom przekrój kołowy.  

Zgrzewanie czołowe nie mo�e by� wykonywane w temperaturze otoczenia poni�ej 0
o
C, 

jak równie� podczas mgły niezale�nie od temperatury otoczenia. 

Optymalne warunki wykonywania zgrzewania doczołowego : 

- temperatura w miejscu zgrzewania zawiera si� mi�dzy 5 a 30
o
C 

- jest sucho 

- jest bezwietrznie 

W celu unikni�cia nadmiernego schładzania zgrzewu przez wiatr i ci�g powietrza, nale-

�y przeciwległe ko�ce rur zamkn��.  
Prace przygotowawcze elementów do zgrzewania obejmuj�:  
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• ko�cówki przeznaczone do zgrzewania winny by� obci�te lub zeskrobane dla 

usuni�cia warstwy utlenionej, bezpo�rednio przed przyst�pieniem do zgrzewania  

• oczy�ci� ko�ce rur z piasku i innych zanieczyszcze�
• zamocowa� w uchwytach zgrzewarki zgrzewane ko�ce tak aby napisy na rurze 

były widoczne po monta�u gazoci�gu. 

• nastawi� czas nagrzewania : w temperaturze 20
O
C 10 sekund na ka�dy milimetr 

grubo�ci �ciany rury. W przypadku innej temperatury skorygowa� czas nagrze-

wania o ~1% czasu podstawowego na ka�dy stopie� ró�nicy od 20
o
C. 

• je�eli jest taka potrzeba ustawi� ci�nienie strugania 

• ko�cówki rur nale�y dosun�� do siebie i zestruga� strugiem do momentu uzy-

skania ci�głego wióra na całym obwodzie rury 

• sprawdzi� przyleganie powierzchni zgrzewanych- szczelina winna by� mniejsza 

ni� 0,5 mm a przemieszczenie �cianki nie mo�e przekracza� 10% jej grubo�ci. 

• przed ka�d� operacj� zgrzewania płyta grzewcza winna by� oczyszczona papie-

rem zwil�onym alkoholem metylowym 

• sprawdzi� temperatur� płyty grzejnej 

Temperatura elementu grzewczego winna wynosi� 210
0
C. Temperatura zgrzewania 

winna utrzymywa� si� w przedziale 200-220
0
C. Po wł�czeniu płyty nale�y odczeka�  

5 min aby nast�piła stabilizacja temperatury na całej powierzchni płyty. 

Czasy faz procesu zgrzewania:  

-t1 – czas wyrównywania (do powstania wypływki wyrównania o wysoko�ci 5-10% 

grubo�ci �cianki e) 

-t2 – czas nagrzewania (10 s na ka�dy mm grubo�ci �cianki rury) 

-t3 - czas przestawienia (max 6 s) 

-t4 – czas narostu ci�nienia (ok. 1s na ka�dy mm grubo�ci �cianki) 

-t5 – czas studzenia (1,5 min na ka�dy mm grubo�ci �cianki) 

-t6 – czas próby ci�nienia (8 min na ka�dy mm grubo�ci �cianki. 

Ocen� jako�ci zgrzewu nale�y przeprowadzi� w oparciu o kryteria: 

- zgrubienie zgrzewowe powinno by� obustronnie okr�gło ukształtowane, 

- powierzchnia zgrubienia powinna by� gładka i nie mo�e wygl�da� na spienion� (prze-

grzanie) 

- przesuni�cie �cianek ł�czonych rur nie powinno przekracza� 10% grubo�ci �ciany rury. 

Próby ci�nieniowe gazoci�gu mog� by� przeprowadzone po całkowitym ochłodzeniu 

zł�czy zgrzewanych. Warunek ten jest spełniony je�li od ostatniego zgrzewu upłyn�ła 

min. 1 godzina. 

Izolacja rur 
Do izolacji ł�cze� rur stalowych nale�y stosowa� ta�my polietylenowe posiadaj�ce po-

zytywn� opini� Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.  

Izolacja wykonana ta�mami PE musi by� izolacj� wykonan� w klasie dokładno�ci B . 

Przykładowo mog� to by� ta�my: 
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lp Firma oznaczenie skład powłok 

1. ”PLYKEN” 989 - 20 / 956 - 20 • Primer 1027 

• 1 x 50 % 

• 2 x 50 % 

 gdzie: 989 - 20 - ta�ma wewn�trzna czarna , gr. 0,51 mm 

956 - 20 - ta�ma zewn�trzna �ółta, gr. 0,51 mm 

primer 1027 - klej pod warstw� wewn�trzn�
2. ”ALTENE” N 109.20/N 206.20 • Primer P – 27 

• 1 x 50 % 

• 2 x 50 % 

 gdzie:109.20 20 - ta�ma wewn�trzna czarna , gr. 0,5 mm 

206.20 - ta�ma zewn�trzna biał�, gr. 0,5 mm 

primer P - 27 - klej pod warstw� wewn�trzn�  

Próba szczelno�ci i wytrzymało�ci sieci gazowej 
Po wykonaniu kontroli jako�ci poł�cze� i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza 

si� wst�pne badanie szczelno�ci przed opuszczeniem gazoci�gu do wykopu bez zamon-

towanej armatury. 

Badanie wst�pne nale�y przeprowadzi� przy u�yciu powietrza lub gazu oboj�tnego o 

ci�nieniu 0,1 MPa. Czas trwania badania powinien wynosi� min. 1 godzin� od chwili 

osi�gni�cia ci�nienia próby i ustabilizowania si� ci�nienia. W przypadku  wyst�pienia 

jakichkolwiek podejrze� o nieszczelno�ciach , ka�de poł�czenie powinno podlega� ba-

daniu za pomoc� �rodka pianotwórczego. Ujawnione nieszczelno�ci nale�y usun�� , a 

poł�czenie ponownie zbada�. 
Po pozytywnym wyniku wst�pnej próby szczelno�ci i zasypaniu gazoci�gu nale�y prze-

prowadzi� próby wytrzymało�ci i szczelno�ci. Miejsca monta�u armatury i zamkni��
ko�ców odcinków próbnych, powinny by� odkryte podczas wykonywania próby.  

Zgodnie z wymogami Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki Dz.U. Nr 97  

gazoci�g  nale�y podda� próbie wytrzymało�ci i szczelno�ci ci�nieniem nie mniejszym 

ni� iloczyn współczynnika 1,5 i maksymalnego ci�nienia roboczego.  

Maksymalne ci�nienie robocze gazoci�gu �r/c pr= 0,5MPa 

St�d ci�nienie próbne p Pr=1,5x0,5=0,75MPa

Przed wykonaniem próby szczelno�ci przył�cz musi by� oczyszczony od wewn�trz po-

przez przedmuchanie.

Czas trwania próby - min 24 godziny od czasu ustabilizowania si� ci�nienia próbnego. 

Czynnikiem próbnym mo�e by� powietrze lub gaz oboj�tny wolny od zwi�zków two-

rz�cych osady. 

Układ zaporowo-upustowy 

Na  projektowanej sieci gazowej w miejscu podł�czenia projektuje si� podziemny układ 

zaporowo upustowy Ø 150 CN 1,6 MPa z zasuw� kołnierzow� z klinem elastycznym 

np. Hawle typu E. jak pokazano w cz��ci rysunkowej. 

Projektowane zasuwy winny by� montowane na płycie betonowej z betonu B150 a kor-

pusy zasuw mocowane do płyty. 

Jako kurki nale�y stosowa� zawory kulowe typu “ZAWGAZ” Dn = 40 mm.  

Rysunek układu zaporowo-upustowego zał�czono do projektu. 
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Obliczenia sieci gazowej 

Docelowe zapotrzebowanie gazu dla PPN-T Strefa S-1 Rogo�nica do celów grzewczych 

wynosi ca 1500 m
3
/h: 

Minimalne �rednica wewn�trzna rury dla tej ilo�ci gazu ( na odcinku G0-G1) 

dw= 18,8 (q/v)
-1.2

 [mm] 

dw= 18,8(1500/20)
-1/2

 = 157,2 mm 

Dla tego przepływu dobrano gazoci�g z rur PE80 SDR11 160x14,6 

          Opracowała  

      in�. Maria Kluzek 

UWAGA!. 

1. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie materiałów ( marka, 

znak towarowy, producent, dostawca urz�dze�) Zamawiaj�cy dopuszcza oferowanie urz�dze� i 

materiałów równowa�nych o takich samych parametrach techniczno- funkcjonalnych, które za-

gwarantuj� realizacj� robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budow� oraz zapewni� uzyska-

nie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zało�onych w wy�ej wymienio-

nych dokumentach okre�laj�cych zakres dokumentacji projektowej. 

2.  W trakcie realizacji nale�y zachowa� minimaln� odległo�� 1,5m od skrajni rury gazowej do �cia-

nek rur i studzienek kanalizacji  sanitarnej, od wodoci�gu i kanalizacji deszczowej. 

3.  Cało�� robót wykona� zgodnie z projektem, „Wytycznymi projektowania, budowy i u�ytkowa-

nia sieci gazowych z polietylenu oraz przepisami w zakresie BHP. 
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PODKARPACKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY 

STREFA S-2  ROGO�NICA gm. GŁOGÓW MŁP. woj. PODKARPACKIE 

INWESTOR: RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 
                        35-959 RZESZÓW, ul. SZOPENA 51    

JEDNOSTKA  
PROJEKTOWANIA:       RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU  
                                          REGIONALNEGO S.A.  

C.P.  MIASTOPROJEKT 
                                          35-959 RZESZÓW, ul. SZOPENA 51 

CZ��� ELEKTRYCZNA:  PROJEKT WYKONAWCZY

ZASILANIE ELEKTROENERGETCZNE: 

1. ODGAŁ�ZIENIE OD LINII NAPOWIETRZNEJ 15kV RELACJI 
    STAROMIE�CIE –WIDEŁKA LINI� KABLOW� SN 15kV DO 
    ROZDZIELI GŁÓWNEJ SN 15kV NA TERENIE PPNT  
    W ROGO�NICY 
2. LINIE KABLOWE nN ZASILAJ�CE PRZEPOMPOWNIE 
    �CIEKÓW  PP1÷PP3 NA TERENIE PPNT 
3. ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG SN 15kV.  

ZAWARTO�� PROJEKTU : 
TOM I  

� Odgał�zienie od linii napowietrznej SN, linie kablowe SN i nN: 
− Opis techniczny 
− Spis rysunków 
− Orientacja  skala  1:10 000 
− Rysunki wg spisu 

TOM II 
� Projekt architektoniczno-budowlany 

Kontenerowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej 
typ MRw-bS 20/630-13  (Rozdzielnia Główna RG SN) 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
Nr zlecenia 

3253 
Pracownia 

DPE
Data 

2007.11
Stadium 

P  W
Imi�, Nazwisko Nr uprawnie� Specjalno�� Podpis 
Projektant 
in�. Edward Wilk 224/69 

instalacje i urz�dzenia 
elektryczne 

Sprawdzaj	cy 
mgr in�. Czesław Witek 206/70 

instalacje i urz�dzenia 
elektryczne 



PODKARPACKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY 
STREFA S-2  ROGO�NICA gm. GŁOGÓW MŁP. woj. PODKARPACKIE 

TOM  I 

ODGAŁ�ZIENIE OD LINII NAPOWIETRZNEJ SN,  
LINIE KABLOWE SN i nN 



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
PODKARPACKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY 

STREFA S2 – ROGO�NICA  

ZASILANIE ELEKTROENERGETCZNE: 

1. ODGAŁ�ZIENIE OD LINII NAPOWIETRZNEJ 15kV RELACJI 
    STAROMIE�CIE –WIDEŁKA LINI� KABLOW� SN 15kV DO 
    ROZDZIELI GŁÓWNEJ SN 15kV NA TERENIE PPNT  
    W ROGO�NICY 
2. LINIE KABLOWE nN ZASILAJ�CE PRZEPOMPOWNIE �CIEKÓW
3. ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG SN 15kV.  

PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstaw	 do opracowania projektu s	: 
− warunki przył	czenia do sieci elektroenergetycznej znak TO-

4/1997/XVII-62B/283/2007/13013 z dnia 5 marca 2007.
− warunki przekroczenia lini	 kablow	 SN potoku Szlachcianka wydane 

przez Podkarpacki Zarz	d Melioracji i Urz	dze� Wodnych nr IRz-
505/370/07 z dnia 06.07.2006r. 

− uzgodnienie projektu przekroczenia potoku Szlachcianka lini	 kablow	
SN  i lini	 kablow	 nN rowu melioracyjnego S3 wydane przez  
Podkarpacki Zarz	d Melioracji i Urz	dze� Wodnych nr IRz-505/516/07 z 
dnia 04.09.2007r.   

− opinia ZUDP Nr 1215/2007 z dnia 2007.08.20 
− aktualna mapa w skali 1:1000, 
− aktualnie obowi	zuj	ce normy i przepisy 

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
DZIAŁKI 

1.1. Przedmiot inwestycji. 
Opracowany projekt dotyczy zasilania podstawowego energi	 elektryczn	
rozdzielni �redniego napi�cia, RG SN 15kV, która jest zlokalizowana na 
terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego - Strefa S2 w 
Rogo
nicy.  
Projekt obejmuje lini� kablow	 SN 15kV stanowi	c	 odgał�zienie od linii 
napowietrznej relacji Staromie�cie –Widełka oraz linie kablowe nN 
zasilaj	ce przepompownie �cieków na terenie PPNT. 

1.2. Istniej�cy stan zagospodarowania terenu. 
Teren lokalizacji inwestycji poło�ony jest na działkach, które s	
wyszczególnione w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Na terenie 



tym nie wyst�puj	 obiekty kubaturowe. Teren jest wolny od g�stych 
zasadze� drzew i krzewów. Posiada płaskie ukształtowanie. Przez teren 
przebiega rów melioracyjny oraz przepływa potok Szlachcianka.  

1.3. Istniej�ce uzbrojenie działki. 
Na terenie istniej	 linie napowietrzne SN 15kV. 

1.4. Projektowane zagospodarowanie działki. 
Projektowane linie kablowe SN 15kV i nN nie wpływaj	 na zmian�
zagospodarowania terenu. 

1.5. Projektowane obiekty kubaturowe. 
− Rozdzielnia Główna RG SN 15kV. 

Kontenerowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej typu 
MRw-bS 20/630-13. 
Wymiary stacji: długo�� 13,2,0m; szeroko�� 3,0m; wysoko�� 2,60m 
Powierzchnia zabudowy: 39,6m2. 
Kubatura: 103m3. 

1.6. Projektowane uzbrojenie terenu. 
1.6.1  Odgał�zienie z linii napowietrznej SN 15kV  
Zasilanie podstawowe projektowanej Rozdzielni Głównej SN 15kV PPNT 
w Rogo
nicy projektuje si� jako odgał�zienie od linii napowietrznej 15kV 
Staromie�cie –Widełka. 
Jako miejsce odgał�zienia przewiduje si� stanowisko słupa Nr 63. 
Istniej	cy słup Nr 63 nale�y wymieni� na słup typ Pgo-12/4,3E/B (EPV) 
ZPUE Włoszczowa z odł	czno-uziemnikiem i głowic	 kablow	. Słup Pgo 
nale�y wyposa�y� w ogranicznik przepi�� typ GXE lub Polim D (ABB). 
Zej�cie ze słupa projektuje si� lini	 kablow	 typ 3 x XUHAKXS 1x 
240mm2.  
Uziemienie ochronne słupa typ Galmar o warto�ci �5. 

1.6.1.1. Charakterystyka techniczna 
− linia kablowa SN 15kV 3 x XUHAKXS 1 x 240mm2 długo�ci – 900m, 
− głowica kablowa napowietrzna typ POLT-24D/1XO-L16 Raychem – 

szt.1 
− głowica kablowa wn�trzowa typ POLT-24D/1XI-L16 Raychem – szt.1 
− mufy przelotowe dla kabli jedno�yłowych 15kV – szt. 2 

1.6.1.2. Trasa linii kablowych SN. 
Tras� linii kablowej ustalono z uwzgl�dnieniem nast�puj	cych zasad: 

− uzgodnienie przebiegu trasy z wła�cicielami działek, 



− starano si� wybra� tras� prowadzon	 maksymalnie wzdłu� dróg, tak by 
zapewni� dost�p do kabli w czasie eksploatacji, 

− zako�czenie kabli w rozdzielni SN 15kV rozdzielni RG na terenie PPNT 
Trasy przebiegu projektowanych linii kablowych przedstawiono na 
zał	czonych mapach. 

1.6.1.3. Dobór linii kablowych. 
Typ kabla zasilaj	cego rozdzielni� RG SN 15kV jak równie� przekrój �ył 
został zdefiniowany w warunkach przył	czenia ZE Rzeszów. B�dzie to 
linia kablowa 20kV (praca 15kV) typu 3 x XUHAKXS 1 x 240mm2. 
Proponuje si� uło�enie �ył w układzie „trójk	tnym”. 

1.6.1.4. Układanie kabli. 
Gł�boko�� uło�enia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni 
ziemi do górnej powierzchni kabli winna wynosi� 80cm i 90cm (u�ytki 
rolne). Promie� gi�cia nie powinien by� mniejszy od podanego przez 
producenta kabla, dla kabli jedno�yłowych wynosi on 20-krotn	
zewn�trzn	 �rednic� kabla. 
Kabel nale�y układa� na dnie wykopu na warstwie piasku o grubo�ci co 
najmniej 10cm. Uło�ony kabel lini	 falist	 nale�y zasypa� warstw	 piasku 
o grubo�ci co najmniej 10cm, nast�pnie warstw	 rodzimego gruntu 
25÷35cm i  przykry� foli	 koloru czerwonego, grubo�ci folii co najmniej 
0,3mm. Kraw�dzie folii powinny wystawa� co najmniej 50mm poza 
zewn�trzn	 kraw�d
 uło�onego kabla. Uło�enie kabla w miejscu 
skrzy�owania  z potokiem Szlachcianka przedstawiono na profilu 
skrzy�owania (rys. Nr 3). 

1.6.1.5. Oznaczenie kabli i trasy. 
Kable uło�one w ziemi powinny by� zaopatrzone na całej długo�ci w 
trwałe oznaczniki rozmieszczone w odst�pach nie wi�kszych ni� 10m, 
oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych np. przy 
skrzy�owaniach i wej�ciach do osłon otaczaj	cych. 
Na oznacznikach nale�y umie�ci� napisy zawieraj	ce: 
− numer ewidencyjny linii, 
− typ kabla, 
− znak u�ytkownika kabla, 
− rok uło�enia kabla. 
Trasa linii kablowej uło�onej w ziemi na terenie niezabudowanym 
powinna by� oznaczona trwałymi i widocznymi oznacznikami. Na 
prostej trasie kabla oznaczniki powinny by� rozmieszczone w odst�pach 
nie wi�kszych ni� 100m. Ponadto nale�y je umieszcza� w miejscach 
zmiany kierunku uło�enia kabla oraz w miejscach skrzy�owa� i zbli�e�. 



1.6.1.6. Zako�czenie i ł�czenie kabli. 
Kable na słupie zako�czy� głowic	 typ POLT-24D/1XO-L16 Raychem, a 
w rozdzielni RG SN głowic	 kablow	 typu POLT-24D/1XI-L16 
Raychem.  

1.6.1.7. Skrzy�owania i zbli�enia. 
Skrzy�owanie projektowanego kabla z istniej	cym podziemnym 
uzbrojeniem oraz drogami i ulicami nale�y wykona� zachowuj	c 
odległo�ci podane w normie N SEP-E-004 tablica 1 i 2. 
Skrzy�owania kabla wykona� w rurach ochronnych Arota (ilo�� i rodzaj 
opisano na planach linii kablowej). 
Kable jedno�yłowe, tworz	ce układ wielofazowy, mog	 by� układane w 
jednej osłonie otaczaj	cej. Miejsca wprowadzenia kabla do osłon 
otaczaj	cych powinny by� uszczelnione, a kable zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

a)  Przekraczanie potoku Szlachcianka - kablem SN 15kV  
Przej�cie linii kablowej pod potokiem projektuje si� metod	
horyzontalnego przewiertu sterowanego. Technologia przewiertu 
sterowanego polega na wykonaniu otworu pilota�owego, nast�pnie 
jego rozwiercenie do �rednicy rury ochronnej i wci	gni�cie 
zaprojektowanej rury osłonowej pod potokiem DVK-T Ø 160 i 
wci	gni�cie kabla SN do rury osłonowej.  
Gł�boko�� uło�enia rury pod dnem potoku musi wynosi� min. 1,5m. 
K	t wej�cia i wyj�cia pod którym wprowadzona jest w grunt głowica 
wierc	ca powinien wynosi� 15º. Do ustawienia wiertnicy potrzebne 
jest stanowisko o długo�ci 4m – 10m w osi przewiertu i szeroko�ci 2m 
– 4m w zale�no�ci od klasy wiertnicy. Dno i skarpy potoku 
Szlachcianka w miejscu przej�cia ubezpieczy� płytami JOMB na 
długo�ci 5m. Przej�cia oznakowa� słupkami betonowymi przy górnej 
kraw�dzi skarp (rys. Nr 3). 

1.6.2  Linie kablowe nN – zasilanie przepompowni 	cieków PP1÷PP3 
Na terenie PPNT Strefa S2 - Rogo
nica zlokalizowane b�d	 trzy 
przepompownie �cieków sanitarnych, które nale�y zasili� liniami 
kablowymi nN z rozdzielnicy nN w Rozdzielni Głównej. 
Odbiory winny by� opomiarowane. 

1.6.2.1. Charakterystyka techniczna 
− linia kablowa nN YAKY 4 x 25mm2 długo�ci – 331m (RG – PP1) 



− linia kablowa nN YAKY 4 x 10mm2 długo�ci – 293m (RG – PP2) 
− linia kablowa nN YAKY 4 x 6mm2 długo�ci – 47m (RG – PP3) 

1.6.2.2. Trasa linii kablowych nN. 
Trasy przebiegu projektowanych linii kablowych przedstawiono na 
zał	czonych mapach. 

1.6.2.3. Układanie kabli. 
Gł�boko�� uło�enia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni 
ziemi do górnej powierzchni kabli winna wynosi� 70cm. Promie� gi�cia 
nie powinien by� mniejszy od podanego przez producenta kabla. Kabel 
nale�y układa� na dnie wykopu na warstwie piasku o grubo�ci co 
najmniej 10cm. Uło�ony kabel lini	 falist	 nale�y zasypa� warstw	 piasku 
o grubo�ci co najmniej 10cm, nast�pnie warstw	 rodzimego gruntu 
25÷35cm i  przykry� foli	 koloru niebieskiego, grubo�ci folii co najmniej 
0,3mm. Kraw�dzie folii powinny wystawa� co najmniej 50mm poza 
zewn�trzn	 kraw�d
 uło�onego kabla.  

1.6.2.4. Skrzy�owania i zbli�enia. 
Skrzy�owanie projektowanego kabla z istniej	cym podziemnym 
uzbrojeniem oraz drogami i ulicami nale�y wykona� zachowuj	c 
odległo�ci podane w normie N SEP-E-004 tablica 1 i 2. 
Skrzy�owania kabla wykona� w rurach ochronnych Arota (ilo�� i rodzaj 
opisano na planach linii kablowej). 
Miejsca wprowadzenia kabla do osłon otaczaj	cych powinny by�
uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

a) Przekraczanie rowu melioracyjnego S3 - kablem nN
Przej�cie linii kablowej rowem melioracyjnym S3 projektuje si�
metod	 horyzontalnego przewiertu sterowanego. Technologia 
przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilota�owego, 
nast�pnie jego rozwiercenie do �rednicy rury ochronnej i wci	gni�cie 
pod rowem melioracyjnym S3 zaprojektowanej rury osłonowej DVK-
T Ø 110 i wci	gni�cie kabla nN do rury osłonowej .  
Gł�boko�� uło�enia rury pod dnem potoku i rowu musi wynosi� min. 
1,5m. K	t wej�cia i wyj�cia pod którym wprowadzona jest w grunt 
głowica wierc	ca powinien wynosi� 15º. Do ustawienia wiertnicy 
potrzebne jest stanowisko o długo�ci 4m – 10m w osi przewiertu i 
szeroko�ci 2m – 4m w zale�no�ci od klasy wiertnicy (rys. Nr 4). 

1.6.3 Projektowany układ komunikacyjny. 
Do projektowanej rozdzielni RG SN 15kV przewiduje si� dojazd z dróg 
projektowanych na terenie PPNT. 



1.6.4 Wymagania pomonta�owe. 
Nale�y wykona� wszystkie wymagania dotycz	ce oznacze�, sprawdzenia 
rezystancji, prób napi�ciowych. 

1.6.5 Uwagi. 
Cało�� robót wykona� zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami, normami, z 
uwzgl�dnieniem zasad BHP oraz pod nadzorem osób uprawnionych. 

  
Wymian� słupa Nr 63 nale�y uzgodni� z RZE Dystrybucja Sp. z o.o 
Rejon Dystrybucji Energii Rzeszów Teren w Rzeszowie w zakresie czasu 
wył	czenia linii SN 15kV spod napi�cia. Materiały z demonta�u nale�y 
przekaza� do RZE Rzeszów Teren.   
  
Tam gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane 
pochodzenie materiałów (marka, znak towarowy, producent, 
dostawca urz�dze� i materiałów) Zamawiaj�cy dopuszcza oferowanie 
urz�dze� i materiałów równowa�nych o takich samych parametrach 
techniczno-funkcjonalnych, które zagwarantuj� realizacj� robót 
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budow� oraz zapewni�
uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych 
od zało�onych w wy�ej wymienionych dokumentach okre	laj�cych 
zakres dokumentacji projektowej. 

        Opracował: 
        in�. Edward Wilk 



SPIS RYSUNKÓW

1.  Schemat strukturalny zasilania podstawowego sieci� SN 15kV PPN-T 

      Strefa S2 – Rogo�nica       rys. nr 1 

2.  Projekt zagospodarowania działek. 

     PW - sieci elektroenergetyczne.      rys. nr 2

3.  Profil projektowanego przej�cia kablem SN 15kV pod potokiem  

     Szlachcianka w m. Rogo�nica dz. nr 179/1, 1715, 195  rys. nr 3 

4.  Profil projektowanego przej�cia kablem SN 15kV pod rowem 

     melioracyjnym S3 w m. Rogo�nica dz. nr 190/1, 194/19, 195 rys. nr 4 

5.  Profil skrzy�owania projektowanej rury osłonowej dla kabla nN 

     z projektowan� drog� W9-W15 KM 0+019,50    rys. nr 5 

6.  Profil skrzy�owania projektowanej rury osłonowej dla kabli SN i nN 

     z projektowan� drog� W7-W13 KM 0+209,66    rys. nr 6 

7.  Profil skrzy�owania projektowanej rury osłonowej dla kabli SN i nN 

     z projektowan� drog� W-W5 KM 0+681,35    rys. nr 7 

8.  Profil skrzy�owania projektowanej rury osłonowej dla kabla nN 

     z projektowan� drog� W9-W15 KM 0+487,38    rys. nr 8 

9.  Schematy zasilania przepompowni PP1, PP2, PP3   rys. nr 9 
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PODKARPACKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY 

Strefa S-2 – w Rogoźnicy 
 
 
 
 
 
 
 
INWESTOR:  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   
  35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
 
 
JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   
   Centrum Projektowe „Miastoprojekt” 
   35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
 
 
 
 

 
PROJEKT BUDOWLANY OGRODZENIA  
TRZECH  PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  

KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
 
 
 

OPRACOWANIE ZAWIERA: 
 

1. Część opisowa 
2. Część rysunkowa – wg załączonego spisu rysunków 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Opracował: 
       Jacek Nikipiło 
 
 



 
OPIS TECHNICZNY 

do projektu ogrodzenia działek trzech  przepompowni kanalizacji sanitarnej 
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Strefa S-2 w Rogoźnicy 

 
 

I.  DANE OGÓLNE 
• Obiekt –  Ogrodzenie działki trzech przepompowni kanalizacji sanitarnej 
• Adres –  Rogoźnica 
• Inwestor – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

  35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
• Jednostka 

projektowa - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   
   Centrum Projektowe „Miastoprojekt” 
   35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51  

II.  OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ogrodzenie trzech działek 
przepompowni zlokalizowanych na projektowanej kanalizacji sanitarnej dla 
Strefy S-2 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego . 
Jest to teren o ukształtowaniu równinnym. 

III.  PROJEKTOWANIE OGRODZENIE  
Przyjęto ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej wysokości 1,50 m. 
Zaprojektowano słupki stalowe f  65 o maksymalnym rozstawie 2,40. Siatka 
zamocowana miedzy słupkami na zaprojektowanych drutach naciąganych. 
Betonowe podstawy (fundamenty) o wymiarach 30x30 m i wysokości 120 m 
naleŜy wykonać betonu B15. 
Cokoły wysokości 25cm i szerokości 6 cm zaprojektowano jako Ŝelbetowe z 
betonu B15 zbrojone czterema prętami f 8 , dwa dołem i dwa góra. Cokoły 
oddylatowane są od słupów przy pomocy paska z folii budowlanej. Wysokość 
ogrodzenia 180 cm. 
 
Bramę ogrodzeniowa zaprojektowano z siatki stalowej w ramach z  kątownika 
50 x 50 x 5 mm i płaskowników 40 x 6 mm. 
 
Elementy stalowe ogrodzenia i bramy oczyścić do 2-go stopnia czystości 
następnie pomalować:1 x farbą  alkidową podkładową a następnie 2 x farbą 
nawierzchniową alkidową. 

IV.  DANE LICZBOWE  

-  Przepompownia PP1  - długość ogrodzenia 18 m + brama szer. 3,0 m 

-  Przepompownia PP2  - długość ogrodzenia 16 m + boczna szer. 3,0 m 

-  Przepompownia PP3 - długość ogrodzenia 19 m + brama szer. 3,0 m 
 
      
     Opracował: 
     Jacek Nikipiło     



 

SPIS RYSUNKÓW 

 

1. Zagospodarowanie działki przepompowni PP 1 

2. Zagospodarowanie działki przepompowni PP 2 

3. Zagospodarowanie działki przepompowni PP 3 

4. Brama wjazdowa szerokości 3,0 m 
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NR UMOWY : 3253

TYTUŁ INWESTYCJI:
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Przedmiar Oferent
Rogoźnica odc.W9-W15

PRZEDMIAR
OFERENT

UZBROJENIE TERENU PODKARPACKIEGO
PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO

ROGOŹNICA - STREFA 2
ODCINEK W9 - W15

Numer Nr spec. Podstawa Opis Jedn. Ilość
Krot

n.
Cena
jdn.

Wartość

Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 SST-

2.1.1
KNR
201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,78 1

1.2 SST-
2.1.2

KNR
201/126/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus)
przy pomocy spycharek, grubość warstwy do
15·cm m2 9649,3 1

1.3 SST-
2.1.2

KNR
201/126/2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus)
przy pomocy spycharek, dodatek za kaŜde
dalsze 5·cm grubości - do gr 30 cm m2 9649,3 3

1.4 SST-
2.1.3

KNR
201/206/1

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3,
grunt kategorii I-II - na odkład m3 2894,8 1

Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 SST-

2.1.4
KNR
201/228/1

Wykopy wykonywane spycharkami, 55·kW
(75·KM), grunt kategorii I-II m3 293,9 1

2.2 SST-
2.1.4

KNR
201/229/10 (1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych,
nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m
w przedziale ponad 60·m, grunt kategorii I-II,
spycharka 55·kW (75·KM) m3 293,9 1

1

2
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Przedmiar Oferent
Rogoźnica odc.W9-W15

2.3 SST-
2.1.4

KNR
201/202/1

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3,
grunt kategorii I-II - wymiana gruntu tab.3a

m3 2554,9 1
2.4 SST-

2.1.5
KNR
201/230/1 (2)

Zasypywanie wykopów spycharkami,
przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt
kategorii I-III, spycharka 74·kW (100·KM) -
niwelacja pobliskiego terenu m3 2554,9 1

2.5 SST-
2.1.5

piasek na nasypy - dowóz z odległości 5 km -
tab 3 m3 7785,4 1

2.6 SST-
2.1.5

KNR
201/235/1 (1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów
spycharkami, wysokość do 3,0·m, grunt
kategorii I-II, spycharka 55·kW (75·KM) TAB.
NR3 m3 8079,2 1

2.7 SST-
2.1.5

KNR
201/236/1

Zagęszczanie nasypów, ubijakami
mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 8079,2 1

Element PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA JEZDNI
3.1 SST-

2.1.7
KNR
231/103/4

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 6191 1

3.2 SST-
2.1.9

KNR
231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm

m2 6191 1
3.3 SST-

2.1.9
KNR
231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna,
dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm grubości do gr
20 cm m2 6191 5

3.4 SST-
2.1.8

KNR
231/1004/4

Oczyszczenie nawierzchni drogowych,
mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona m2 6191 1

3.5 SST-
2.1.8

KNR
231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
m2 6191 1

3

Strona 2 z 4
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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Rogoźnica odc.W9-W15

3.6 SST-
2.1.11

KNR
231/311/1

Podbudowa z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-Ŝwirowych, warstwa
asfaltowa wiąŜąca, grubości 4·cm m2 6042 1

3.7 SST-
2.1.11

KNR
231/311/2

Podbudowa z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-Ŝwirowych, warstwa
asfaltowa wiąŜąca, dodatek za kaŜdy dalszy
1·cm grubości warstwy - do gr 10 cm m2 6042 6

3.8 SST-
2.1.8

KNR
231/1004/3

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne,
nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 6042 1

3.9 SST-
2.1.8

KNR
231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
m2 6042 1

3.10 SST-
2.1.11

KNR
231/310/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
wiąŜąca o grubości 4·cm m2 5923 1

3.11 SST-
2.1.11

KNR
231/310/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za
kaŜdy dalszy 1·cm grubości warstwy do gr 8
cm m2 5923 4

3.12 SST-
2.1.11

KNR
231/310/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
ścieralna o grubości 3·cm m2 5849 1

3.13 SST-
2.1.11

KNR
231/310/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za
kaŜdy dalszy 1·cm grubości warstwy do gr 5
cm m2 5849 2

Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
4.1 SST-

2.1.13
KNR
201/506/1

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna
wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria
gruntu I-III m2 3620 1

4
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Rogoźnica odc.W9-W15

4.2 SST-
2.1.13

KNR
201/510/1

Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości
warstwy humusu 5·cm - HUMUS NA MIEJSCU

m2 3620 1
4.3 SST-

2.1.13
KNR
225/407/3

ANALOGIA - umocnienie skarp nasypu płytami
aŜurowymi o powierzchni do 1,0·m2 z
zamuleniem otworów humusem z odzysku m2 2199 1
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Przedmiar Oferent
Rogoźnica odc. W7-W13

PRZEDMIAR
OFERENT

UZBROJENIE TERENU PODKARPACKIEGO
PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO

ROGOŹNICA - STREFA 2
ODCINEK W7 - W13

Numer Nr spec. Podstawa Opis Jedn. Ilość
Krot

n.
Cena jdn. Wartość

Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 SST-

2.1.1
KNR
201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,24 1

1.2 SST-
2.1.2

KNR
201/126/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus)
przy pomocy spycharek, grubość warstwy do
15·cm m2 3454,1 1

1.3 SST-
2.1.2

KNR
201/126/2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus)
przy pomocy spycharek, dodatek za kaŜde
dalsze 5·cm grubości - do gr 30 cm m2 3454,1 3

1.4 SST-
2.1.3

KNR
201/206/1

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3,
grunt kategorii I-II - NA ODKŁAD m3 1036,2 1

Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 SST-

2.1.4
KNR
201/228/1

Wykopy wykonywane spycharkami, 55·kW
(75·KM), grunt kategorii I-II m3 120,8 1

2.2 SST-
2.1.4

KNR
201/229/10 (1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych,
nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m
w przedziale ponad 60·m, grunt kategorii I-II,
spycharka 55·kW (75·KM) m3 120,8 1

2.3 SST-
2.1.5

piasek na nasypy dowóz z odległości 5 km
m3 1149,6 1

2.4 SST-
2.1.5

KNR
201/235/1 (1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów
spycharkami, wysokość do 3,0·m, grunt
kategorii I-II, spycharka 55·kW (75·KM) m3 1270,2 1

2.5 SST-
2.1.5

KNR
201/236/1

Zagęszczanie nasypów, ubijakami
mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 1270,2 1

1

2
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Przedmiar Oferent
Rogoźnica odc. W7-W13

Element PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA JEZDNI
3.1 SST-

2.1.7
KNR
231/103/4

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 2024 1

3.2 SST-
2.1.9

KNR
231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm

m2 2024 1
3.3 SST-

2.1.9
KNR
231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna,
dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm grubości do gr
20 cm m2 2024 5

3.4 SST-
2.1.8

KNR
231/1004/4

Oczyszczenie nawierzchni drogowych,
mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona m2 2024 1

3.5 SST-
2.1.8

KNR
231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
m2 2024 1

3.6 SST-
2.1.10

KNR
231/311/1

Podbudowa z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-Ŝwirowych, warstwa
asfaltowa wiąŜąca, grubości 4·cm m2 1975 1

3.7 SST-
2.1.10

KNR
231/311/2

Podbudowa z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-Ŝwirowych, warstwa
asfaltowa wiąŜąca, dodatek za kaŜdy dalszy
1·cm grubości warstwy - do gr 10 cm m2 1975 6

3.8 SST-
2.1.8

KNR
231/1004/3

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne,
nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 1975 1

3.9 SST-
2.1.8

KNR
231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
m2 1975 1

3.10 SST-
2.1.11

KNR
231/310/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
wiąŜąca o grubości 4·cm m2 1936 1

3.11 SST-
2.1.11

KNR
231/310/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za
kaŜdy dalszy 1·cm grubości warstwy do gr 8
cm m2 1936 4

3
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Przedmiar Oferent
Rogoźnica odc. W7-W13

3.12 SST-
2.1.11

KNR
231/310/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
ścieralna o grubości 3·cm m2 1912 1

3.13 SST-
2.1.11

KNR
231/310/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za
kaŜdy dalszy 1·cm grubości warstwy do gr 5
cm m2 1912 2

Element PRZEPUSTY
4.1 SST-

2.1.14
KNR
231/605/1

Przepusty rurowe , ławy fundamentowe
Ŝwirowe m3 3 1

4.2 SST-
2.1.14

KNR
231/605/4

Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki
czołowe dla rur Fi·50·cm szt 2 1

4.3 SST-
2.1.14

KNR
231/605/7

Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe
Fi·50·cm m 12 1

4.4 SST-
2.1.14

KNR
231/605/5

Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki
czołowe dla rur Fi·60·cm szt 2 1

4.5 SST-
2.1.14

KNR
231/605/8

Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe
Fi·60·cm m 10 1

Element ZJAZD INDYWIDUALNY
5.1 SST-

2.1.15
KNR
231/403/3

KrawęŜniki betonowe, wystające 15x30·cm na
podsypce cementowo-piaskowej m 33 1

5.2 SST-
2.1.15

KNR
231/402/4

Ławy pod krawęŜniki, betonowa z oporem
m3 4,5 1

5.3 SST-
2.1.16

KNR
231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm

m2 47 1
5.4 SST-

2.1.16
KNR
231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna,
dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm grubości DO GR
20 CM m2 47 5

5.5 SST-
2.1.12

KNR
231/511/3 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
grubość 8·cm, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 GR 4 cm, kostka szara m2 47 1

Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

4

6
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6.1 SST-
2.1.13

KNR
201/506/1

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna
wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria
gruntu I-III m2 1150 1
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6.2 SST-
2.1.13

KNR
201/510/1

Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości
warstwy humusu 5·cm HUMUS NA MIEJSCU m2 1150 1

6.3 SST-
2.1.13

KNR
225/407/3

ANALOGIA - umocnienie skarp nasypu płytami
aŜurowymi o powierzchni do 1,0·m2 z
zamuleniem otworów humusem z odzysku m2 1150 1
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Przedmiar Oferent
Rogoźnica odc.W3-W12

PRZEDMIAR
OFERENT

UZBROJENIE TERENU PODKARPACKIEGO
PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO

ROGOŹNICA - STREFA 2
ODCINEK W3 - W12 

Numer Nr spec. Podstawa Opis Jedn. Ilość
Krot

n.
Cena
jdn.

Wartość

Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 SST-

2.1.1
KNR
201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,82 1

1.2 SST-
2.1.2

KNR
201/126/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus)
przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 
15·cm m2 10260,9 1

1.3 SST-
2.1.2

KNR
201/126/2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus)
przy pomocy spycharek, dodatek za kaŜde
dalsze 5·cm grubości  do gr. 30 cm m2 10260,9 3

1.4 SST-
2.1.3

KNR
201/206/1

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, 
grunt kategorii I-II  - na odkład m3 3078,3 1

Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 SST-

2.1.4
KNR
201/228/1

Wykopy wykonywane spycharkami, 55·kW
(75·KM), grunt kategorii I-II m3 219,5 1

2.2 SST--
2.1.4

KNR
201/229/10 (1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych,
nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m 
w przedziale ponad  60·m, grunt kategorii I-II, 
spycharka 55·kW (75·KM) m3 219,5 1

2.3 SST-
2.1.5

piasek na nasypy dowóz z odległości 5 km
m3 11702,9 1

2.4 SST-
2.1.5

KNR
201/235/1 (1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów
spycharkami, wysokość do 3,0·m, grunt
kategorii I-II, spycharka 55·kW (75·KM) m3 11922,4 1

1

2
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Rogoźnica odc.W3-W12

2.5 SST-
2.1.5

KNR
201/236/1

Zagęszczanie nasypów, ubijakami
mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 11922,4 1

Element PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA JEZDNI
3.1 SST-

2.1.7
KNR
231/103/4

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 6095 1

3.2 SST-
2.1.9

KNR
231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm

m2 6095 1
3.3 SST-

2.1.9
KNR
231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna,
dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm grubości do gr 
20 cm m2 6095 5

3.4 SST-
2.1.8

KNR
231/1004/4

Oczyszczenie nawierzchni drogowych,
mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona m2 6095 1

3.5 SST-
2.1.8

KNR
231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
m2 6095 1

3.6 SST-
2.1.10

KNR
231/311/1

Podbudowa z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-Ŝwirowych, warstwa 
asfaltowa wiąŜąca, grubości 4·cm m2 5938 1

3.7 SST-
2.1.10

KNR
231/311/2

Podbudowa z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-Ŝwirowych, warstwa 
asfaltowa wiąŜąca, dodatek za kaŜdy dalszy
1·cm grubości warstwy - do gr 10 cm m2 5938 6

3.8 SST-
2.1.8

KNR
231/1004/3

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne,
nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 5938 1

3.9 SST-
2.1.8

KNR
231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
m2 5938 1

3.10 SST-
2.1.11

KNR
231/310/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 
wiąŜąca o grubości 4·cm m2 5813 1

3
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3.11 SST-
2.1.11

KNR
231/310/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za
kaŜdy dalszy 1·cm grubości warstwy  do gr 8 
cm m2 5813 4

3.12 SST-
2.1.11

KNR
231/310/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 
ścieralna o grubości 3·cm m2 5735 1

3.13 SST-
2.1.11

KNR
231/310/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za
kaŜdy dalszy 1·cm grubości warstwy  do gr 5 
cm m2 5735 2

Element PRZEPUSTY
4.1 SST-

2.1.6
KNR
231/605/1

Przepusty rurowe , ławy fundamentowe
Ŝwirowe m3 3,3 1

4.2 SST-
2.1.6

KNR
231/605/5

Przepusty rurowe , ścianki czołowe dla rur
Fi·150·cm szt 2 1

4.3 SST-
2.1.6

KNR
231/605/8

Przepusty rurowe , rury betonowe Fi·150·cm
m 9 1

Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
5.1 SST-

2.1.13
KNR
201/506/1

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna
wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria
gruntu I-III m2 5463 1

5.2 SST-
2.1.13

KNR
201/510/1

Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości
warstwy humusu 5·cm - HUMUS NA MIEJSCU

m2 5463 1
5.3 SST-

2.1.13
KNR
225/407/3

ANALOGIA - umocnienie skarp nasypu płytami
aŜurowymi o powierzchni do 1,0·m2 z
zamuleniem otworów humusem z odzysku m2 2121 1

4

5

Strona 3 z 3
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



PRZEDMIAR 

SST 2.2. 

Budowa: UZBROJENIE TERENU - PODKARPACKI PARK NAUKOWO-
TECHNOLOGICZNY STREFA S-2 ETAP I 
w miejscowo�ci ROGO�NICA gm. GŁOGÓW MŁP.  
woj. PODKARPACKIE

Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow�  
                     i roboty ziemne 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i  
                     ruroci�gów do odprowadzania �cieków 
45232411-6 Ruroci�gi wody �ciekowej 
45232150-8 Roboty w zakresie ruroci�gów do przesyłu wody 

Obiekt: Budowa sieci wodoci�gowej na terenie Podkarpackiego Parku 
Naukowo-Technologicznego w Rogo�nicy 

Inwestor:  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

Jednostka
projektowania:

 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Projektowe 

„Miastoprojekt”, Rzeszów ul. Szopena 51 

Data:  Pa�dziernik 2007 

  Opracował: 

                                                                                                                in�. Maria Kluzek  
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Przedmiar szczegółowy

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilo�� Krot. Jedn.

1 SIE� WODOCI�GOWA
1.1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne

Roboty ziemne
1.1.1 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 201/310/2
Wykopy ci�głe lub jamiste ze skarpami o szeroko�ci dna do 1.5·m ze zło�eniem urobku na odkład, 
wykopy o gł�boko�ci do 1.5·m, kategoria gruntu III ~826,368 m3

1.1.2 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 201/320/2 (1)

R�czne zasypywanie wykopów liniowych o �cianach pionowych, gł�boko�� do 1.5·m, kategoria gruntu 
III-IV, szeroko�� wykopu 0.8-1.5·m 826,368 m3

1.1.3 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 218/501/1

Podło�e z materiałów sypkich, grubo�ci 10·cm ~2 582,400 m2

1.1.4 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 218/501/4

analogia Obsypka ruroci�gu z materiałów sypkich, grubo�ci 30·cm ponad wierzch rury ~2 582 m2

1.1.5 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 201/221/4

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi�biernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III ~3 305,472 m3

1.1.6 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległo�� do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM) ~2 273 m3

1.1.7 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 201/229/2 (1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległo�� do 10·m, grunt kategorii III, spycharka 
55·kW (75·KM) 1 032,8 m3

1.1.8 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 201/323/1

Pełne umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach nawodnionych 
wraz z rozbiórk�, gł�boko�� wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu I-II ~4 842,000 m2

1.1.9 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 201/120/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci w terenie równinnym 3,3 km

1.1.10 Nr STWiOR: SST 2.2

KNRW 201/606/1

Igłofiltry o �rednicy do 50·mm, wpłukiwane w grunt bezpo�rednio bez obsypki do gł�boko�ci 4,0·m 3 230 szt

1.2 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów do odprowadzania 
�cieków
45232150-8  Roboty w zakresie ruroci�gów do przesyłu wody

Roboty monta�owe
1.2.1 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 228/302/4 (1)

Rury PE ci�nieniowe ł�czone metod� zgrzewania, Fi·160·mm 2 292 m

1.2.2 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 228/302/3 (1)

Rury PE ci�nieniowe ł�czone metod� zgrzewania, Fi·110·mm 936 m

1.2.3 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 228/305/4 (4)

Kształtki PE na ruroci�gach PE, Fi·160·mm, łuki 30° 4 szt

1.2.4 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 228/305/4 (8)

Kształtki PE na ruroci�gach PE, Fi·160·mm, trójniki 9 szt

1.2.5 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 228/305/4 (1)

Kształtki PE na ruroci�gach PE, Fi·160·mm, kolana 45° 2 szt

1.2.6 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 228/305/4 (2)

Kształtki PE na ruroci�gach PE, Fi·160·mm, kolana 90° 3 szt

1.2.7 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 228/305/4 (6)

Kształtki PE na ruroci�gach PE, Fi·160·mm, łuki 60° 6 szt
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1.2.8 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 228/305/3 (6)

Kształtki PE na ruroci�gach PE, Fi·110·mm, łuki 60° 3 szt

1.2.9 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 228/305/3 (2)

Kształtki PE na ruroci�gach PE, Fi·110·mm, kolana 90° 1 szt

1.2.10 Nr STWiOR: SST 2.2

KNRW 218/110/7 (1)

Poł�czenie rur polietylenowych, ci�nieniowych PE, PEHD metod� zgrzewania czołowego, Fi 160·mm 226 zł�cze

1.2.11 Nr STWiOR: SST 2.2

KNRW 218/110/4 (1)

Poł�czenie rur polietylenowych, ci�nieniowych PE, PEHD metod� zgrzewania czołowego, Fi 110·mm 92 zł�cze

1.2.12 Nr STWiOR: SST 2.2

KNRW 219/119/4

Rury ochronne, PE Dz·315 mm 102,5 m

1.2.13 Nr STWiOR: SST 2.2

KNRW 219/119/3

Rury ochronne, PE Dn·250 mm 17 m

1.2.14 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 219/122/5

analogia - Uszczelnienie ko�ców rur ochronnych, Dn 315·mm piank� poliuretanow� i opask�
termokurczliw�
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 14 szt

1.2.15 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 219/122/5

analogia - Uszczelnienie ko�ców rur ochronnych, Dn 250·mm piank� poliuretanow� i opask�
termokurczliw�
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

1.2.16 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 218/802/2 (3)

Próba szczelno�ci sieci wodoci�gowych, ruroci�g Dn·150·mm, rury PE (odcinek 200·m) 12 próba

1.2.17 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 218/802/1 (3)

Próba szczelno�ci sieci wodoci�gowych, ruroci�g do Dn·100·mm, rury PE (odcinek 200·m) 5 próba

1.2.18 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 218/803/1 (1)

Dezynfekcja ruroci�gów sieci wodoci�gowych, ruroci�g do Dn·150·mm, odcinek 200·m 17 odcinek

1.2.19 Nr STWiOR: SST 2.2

KNNR 4/1612/1

Jednokrotne płukanie sieci wodoci�gowej, (ruroci�g 200·m) Dn·do 150·mm 17 odcinek

1.2.20 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 218/315/3

Hydranty po�arowe nadziemne o Fi·80·mm z zasuw� 21 kpl

1.2.21 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 228/309/3

Zasuwy �eliwne kołnierzowe z obudow� na ruroci�gach PVC i PE, Dn·100·mm 4 szt

1.2.22 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 228/309/4

Zasuwy �eliwne kołnierzowe z obudow� na ruroci�gach PVC i PE, Dn·150·mm 17 szt

1.2.23 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 218/112/3

Kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe, Dn·100·mm 2 szt

1.2.24 KNR 218/112/2

Kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe, Dn·80·mm 43 szt

1.2.25 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 218/112/4

Kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe, Dn·150·mm 16 szt

1.2.26 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 219/219/1

analogia Oznakowanie trasy wodoci�gu uło�onego w ziemi ta�m� z tworzywa sztucznego

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 228 m

1.2.27 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 228/315/2

Oznakowanie trasy ruroci�gu tabliczkami, na słupku betonowym 18 kpl

1.2.28 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 228/209/3

Wodomierze �rubowe typu MWN/Js, Dn·100·mm 1 szt

1.2.29 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 228/208/3

Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe, Dn·100·mm- analogia , zawór antyska�eniowy EA 426 DN 100 1 szt



Rogo�nica S-2 wodoci�g Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 11459)
strona nr:   3

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilo�� Krot. Jedn.

1.2.30 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 228/409/1

analogia -Studzienka wodomierzowa z tworzyw sztucznych o �rednicy 1500·mm, o gł�boko�ci 1.8·m 1 szt

1.2.31 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 218/504/4

Podło�a betonowe, grubo�ci 20·cm pod studzienk� wodomierzow� 4 m2

2 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów do odprowadzania 
�cieków
45232411-6  Ruroci�gi wody �ciekowej
45232150-8  Roboty w zakresie ruroci�gów do przesyłu wody

PRZEŁO	ENIE WODOCI�GU
2.1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne

Roboty ziemne
2.1.1 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 201/310/2

Wykopy ci�głe lub jamiste ze skarpami o szeroko�ci dna do 1.5·m ze zło�eniem urobku na odkład, 
wykopy o gł�boko�ci do 1.5·m, kategoria gruntu III ~147,456 m3

2.1.2 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 201/320/2 (1)

R�czne zasypywanie wykopów liniowych o �cianach pionowych, gł�boko�� do 1.5·m, kategoria gruntu 
III-IV, szeroko�� wykopu 0.8-1.5·m 147,4 m3

2.1.3 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 218/501/1

Podło�e z materiałów sypkich, grubo�ci 10·cm ~460,800 m2

2.1.4 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 218/501/4

analogia Obsypka ruroci�gu z materiałów sypkich, grubo�ci 30·cm ponad wierzch rury 460,8 m2

2.1.5 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 201/221/4

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi�biernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III ~589,824 m3

2.1.6 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległo�� do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM) ~405,50 m3

2.1.7 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 201/229/2 (1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległo�� do 10·m, grunt kategorii III, spycharka 
55·kW (75·KM) ~184,320 m3

2.1.8 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 201/323/1

Pełne umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach nawodnionych 
wraz z rozbiórk�, gł�boko�� wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu I-II ~1 843,200 m2

2.1.9 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 201/120/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci w terenie równinnym 0,6 km

2.1.10 Nr STWiOR: SST 2.2

KNRW 201/606/1

Igłofiltry o �rednicy do 50·mm, wpłukiwane w grunt bezpo�rednio bez obsypki do gł�boko�ci 4,0·m 1 150 szt

2.2 Nr STWiOR: SST 2.2
Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów �ciekowych

45232150-8  Roboty w zakresie ruroci�gów do przesyłu wody
Roboty monta�owe

2.2.1 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 228/302/4 (1)

Rury PE ci�nieniowe ł�czone metod� zgrzewania, Fi·160·mm 576 m

2.2.2 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 228/305/4 (4)

Kształtki PE na ruroci�gach PE, Fi·160·mm, łuki 30° 2 szt

2.2.3 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 228/305/4 (2)

Kształtki PE na ruroci�gach PE, Fi·160·mm, kolana 90° 5 szt

2.2.4 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 228/305/4 (6)

Kształtki PE na ruroci�gach PE, Fi·160·mm, łuki 60° 1 szt

2.2.5 Nr STWiOR: SST 2.2

KNRW 218/110/7 (1)

Poł�czenie rur polietylenowych, ci�nieniowych PE, PEHD metod� zgrzewania czołowego, Fi 160·mm 69 zł�cze
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2.2.6 Nr STWiOR: SST 2.2

KNRW 219/119/4

Rury ochronne, PE Dz·315 mm 27 m

2.2.7 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 219/122/5

analogia - Uszczelnienie ko�ców rur ochronnych, Dn 315·mm piank� poliuretanow� i opask�
termokurczliw�
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 6 szt

2.2.8 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 218/802/2 (3)

Próba szczelno�ci sieci wodoci�gowych, ruroci�g Dn·150·mm, rury PE (odcinek 200·m) 3 próba

2.2.9 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 218/803/1 (1)

Dezynfekcja ruroci�gów sieci wodoci�gowych, ruroci�g do Dn·150·mm, odcinek 200·m 3 odcinek

2.2.10 Nr STWiOR: SST 2.2

KNNR 4/1612/1

Jednokrotne płukanie sieci wodoci�gowej, (ruroci�g 200·m) Dn·do 150·mm 3 odcinek

2.2.11 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 219/219/1

analogia Oznakowanie trasy wodoci�gu uło�onego w ziemi ta�m� z tworzywa sztucznego

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 576 m

2.2.12 Nr STWiOR: SST 2.2

KNR 228/315/2

Oznakowanie trasy ruroci�gu tabliczkami, na słupku betonowym 8 kpl



PRZEDMIAR 

SST 2.3. 

Budowa: UZBROJENIE TERENU - PODKARPACKI PARK NAUKOWO-
TECHNOLOGICZNY STREFA S-2 ETAP I 
w miejscowo�ci ROGO�NICA gm. GŁOGÓW MŁP.  
woj. PODKARPACKIE

Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow�  
                     i roboty ziemne 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i  
                     ruroci�gów do odprowadzania �cieków 
45232411-6 Ruroci�gi wody �ciekowej 
45232423-3 Przepompownie �cieków 

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Podkarpackiego 
Parku Naukowo-Technologicznego w Rogo�nicy 

Inwestor:  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

Jednostka
projektowania:

 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Projektowe 

„Miastoprojekt”, Rzeszów ul. Szopena 51 

Data:  Pa�dziernik 2007 

Spis tre�ci:  1. Roboty ziemne 

2. Roboty monta�owe  

  Opracował: 

                                                                                                               mgr in�. Roman Opali�ski 

  

  

  



Kanalizacja sanitarna - kanały magistralne kanalizacji grawitacyjnej 

�rednica Długo��
�rednia  

Wysoko��
Szerok 
wykopu

Grubo��
 Podsypki
+tłucznia 

Całkowita 
Wysoko��

Obj�to��
wykopu 

Powierzchnia
odeskowaniaOdcinek 

Ø [mm] L [m] H �r [m] [m] [m] Hcał [M] V [m3] F [m2] 

P1-S1 200 11 3,51 0,95 0,15+0,15 3,81 39,8 83,8 

S1-S2 200 47 3,41 0,95 0,15+0,15 3,71 165,7 348,8 

S2-S3 200 50,5 3,19 0,95 0,15+0,15 3,49 167,4 352,5 

S3-S4 200 37,5 2,96 0,95 0,15 3,11 110,8 233,2 

S4-S5 200 32 2,89 0,95 0,15 3,04 92,4 194,6 

S5-S6 200 49,5 2,81 0,95 0,15 2,96 139,2 293,0 

S6-S7 200 50 2,68 0,95 0,15 2,83 134,4 283,0 

S7-S8 200 50 2,73 0,95 0,15 2,88 136,8 288,0 

S8-S9 200 49,5 2,71 0,95 0,15+0,15 3,01 141,6 298,0 

S9-S10 200 50 2,71 0,95 0,15+0,15 3,01 143,0 301,0 

S10-S11 200 47 2,62 0,95 0,15+0,15 2,92 130,4 274,5 

S11-S12 200 49,5 2,38 0,95 0,15+0,15 2,68 126,0 265,3 

� 1528 m3
� 3216 m2 

S1-S13 200 49,5 3,32 0,95 0,15+0,15 3,62 170,2 358,4 

S13-S14 200 49 2,92 0,95 0,15+0,15 3,22 149,9 315,6 

S14-S15 200 50,5 2,59 0,95 0,15 2,74 131,5 276,7 

S15-S16 200 49 2,37 0,95 0,15 2,52 117,3 247,0 

S16-S17 200 58,5 2,13 0,95 0,15 2,48 137,8 290,2 

S17-S17a 200 49 1,89 0,95 0,15 2,04 95,0 199,9 

� 802 m3 
� 1688 m2 

PP2-S18 200 56 3,24 0,95 0,15+0,15 3,54 188,3 396,5 

S18-S29 200 49 3,11 0,95 0,15+0,15 3,41 158,7 334,2 

S29-S30 200 49,5 2,94 0,95 0,15+0,15 3,24 152,4 320,8 

S30-S31 200 50,5 2,86 0,95 0,15 3,01 144,4 304,0 

S31-SR3 200 44 2,73 0,95 0,15 2,88 120,4 253,4 

� 765 m3 
� 1609 m2 

S18-S19 200 23 3,11 0,95 0,15+0,15 3,41 74,5 156,9 

S19-S20 200 39,5 2,85 0,95 0,15+0,15 3,15 118,2 248,9 

S20-S21 200 49 2,72 0,95 0,15+0,15 3,02 140,6 296,0 

S21-S22 200 46 2,80 0,95 0,15+0,15 3,10 135,5 285,2 

S22-S23 200 50,5 2,84 0,95 0,15+0,15 3,14 150,6 317,1 

S23-S24 200 41 2,88 0,95 0,15 3,03 118,0 248,5 

S24-S25 200 47,5 2,86 0,95 0,15 3,01 135,8 286,0 

S25-S26 200 49 2,77 0,95 0,15 2,92 135,9 286,2 

S26-S27 200 50,5 2,61 0,95 0,15 2,76 132,4 278,8 

S27-S28 200 50 2,48 0,95 0,15 2,63 124,9 263,0 

� 1267 m3
� 2667 m2 

PP2-S46 200 41 3,4 0,95 0,15+0,15 3,70 144,1 303,4 

S46-S47 200 49,5 3,15 0,95 0,15+0,15 3,45 162,2 341,6 

S47-S48 200 45 2,89 0,95 0,15+0,15 3,19 136,4 287,1 

S48-S49 200 41,5 2,67 0,95 0,15+0,15 2,97 117,1 246,5 

S49-S50 200 56 2,43 0,95 0,15+0,15 2,73 145,2 305,8 



S50-S51 200 54 2,16 0,95 0,15+0,15 2,46 126,2 265,7 

� 832 m3 
� 1750 m2 

PP3—S32 200 40,5 3,45 0,95 0,15+0,15 3,75 144,3 303,8 

S32-S33 200 49,5 3,30 0,95 0,15+0,15 3,60 169,3 356,4 

S33-S34 200 54 3,22 0,95 0,15+0,15 3,52 180,6 380,2 

S34-S35 200 58 3,15 0,95 0,15 3,30 181,8 382,8 

S35-S36 200 51,5 3,12 0,95 0,15 3,27 160,0 336,8 

S36-S37 200 50 2,95 0,95 0,15 3,10 147,3 310 

S37-S38 200 50 2,72 0,95 0,15 2,87 136,3 287 

S38-S39 200 50 2,52 0,95 0,15 2,67 126,8 267 

� 1247 m3
� 2624 m2 

PP3-S40 200 15,5 2,69 0,95 0,15+0,15 2,99 44,0 92,7 

S40-S41 200 52,5 2,79 0,95 0,15+0,15 3,09 154,1 324,5 

S41-S42 200 50,5 2,81 0,95 0,15 2,96 142,0 299,0 

S42-S43 200 46,5 2,62 0,95 0,15 2,77 122,4 257,6 

S43-S44 200 45 2,59 0,95 0,15 2,74 117,2 246,6 

S44-S45 200 45,5 2,61 0,95 0,15 2,76 119,3 251,2 

� 699 m3 
� 1472 m2 

Powierzchnia podsypki  F=2475*0,95 = 2352 m
2 

Powierzchnia tłucznia F=1264,5*0,95 = 1202 m
2 

Powierzchnia geotkaniny F=1264,5*1,8= 2276 m
2 



Kanalizacja sanitarna tłoczna

�rednica Długo��
�rednia 

Wysoko��
Szerok
wykopu

Grubo��
Podsypki
+tłucze�

Całkowita
Wysoko��

Obj�to��
wykopu 

Powierzchnia 
odeskowania Odcinek 

Ø [mm] L [m] H �r [m] [m] [m] Hcał [M] V [m3] F [m2] 

160 78 1,50 0,9 0,1+0,15 1,75 122,9 273 

160 62 1,50 0,9 0,1+0,15 1,75 97,7 217 

160 63 1,63 0,9 0,1+0,15 1,88 106,6 236,7 

160 43,5 1,82 0,9 0,1+0,15 2,07 81,0 180,1 

160 48,5 1,97 0,9 0,1+0,15 2,23 97,4 216,3 

160 137,5 2,16 0,9 0,1+0,15 2,41 298,2 662,7 

160 114 2,39 0,9 0,1+0,15 2,64 270,9 602,0 

160 119,5 2,11 0,9 0,1+0,15 2,36 253,8 564 

160 11 2,10 0,9 0,1+0,15 2,35 23,3 51,7 

160 14 2,0 0,9 0,1+0,15 2,25 28,4 63 

160 16 1,50 0,9 0,1+0,15 1,75 25,2 56 

160 24 1,50 0,9 0,1+0,15 1,75 37,8 84 

200 2 1,50 0,9 0,1+0,15 1,75 3,2 7 

PP1-S0 

�1447 m3
� 3214 m2

90 40,5 2,92 0,9 0,1+0,15 3,17 115,5 256,7 

90 8,5 3,18 0,9 0,1+0,15 3,43 26,2 58,3 PP2-S1 

200 4,5 3,23 0,9 0,1+0,15 3,48 14,1 31,3 
� 156 m3 

� 347 m2 

PP3-SR3 63 46,5 1,70 0,9 0,1+0,15 1,95 82 182 
� 82 m3 

�1 82 m2 

Powierzchnia podsypki i tłucznia F=833*0,9 = 750 m
2 

Powierzchnia geotkaniny F=(733+53,5+46,5)*1,8= 1500 m
2 
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn.

1 Nr STWiOR: SST 2.3.

Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

roboty ziemne
1.1 Nr STWiOR: SST 2.3.

KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 3,304 km

1.2 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 201/309/2
Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywane przy uŜyciu 
przenośników taśmowych, kategoria gruntu III 10% całości wykopów 882 m3

1.3 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 201/217/6
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, 
grunt kategorii III 7 943 m3

1.4 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 201/221/6
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt 
kategorii III 200 m3

1.5 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 218/501/1
PodłoŜe z materiałów sypkich, grubości 10·cm 750 m2

1.6 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 218/501/2
PodłoŜe z materiałów sypkich, grubości 15·cm 2 352 m2

1.7 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 218/501/2
PodłoŜe -tłuczeń gruby 0-63 mm, grubości 15·cm 1 952 m2

1.8 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 911/201/2
Separacja warstw gruntu, geowłóknina Lotrak 45/45 3 776 m2

1.9 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 218/501/4
Analogia - obsypka rurociągów materiałami sypkimi, grubości 30·cm ponad wierzch rury 1 418 m2

1.10 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55·kW (75·KM) 8 840 m3

1.11 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 201/229/2 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii III, 
spycharka 55·kW (75·KM) 100 m3

1.12 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 201/323/2
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach 
nawodnionych wraz z rozbiórką, głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV 11 344 m2

1.13 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 201/323/4
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach 
nawodnionych wraz z rozbiórką, głębokość wykopu do 6.0·m, kategoria gruntu III-IV 7 425 m2

1.14 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 201/607/1
Igłofiltry o średnicy do Fi·50·mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio, bez obsypki do głębokości 
5·m 6 608 szt

1.15 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 201/605/1
analogia- Pompowanie wody z wykopu 200 m-g

2 Nr STWiOR: SST 2.3.

Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków

45232411-6  Rurociągi wody ściekowej

45232423-3  Przepompownie ścieków

roboty montaŜowe
2.1 Nr STWiOR: SST 2.3.

KNRW 218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk typ N, Fi·200·mm 2 435 m

2.2 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNRW 218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk typ S, Fi·200·mm 40 m
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2.3 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 218/208/1
Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi·65·mm 47 m

2.4 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 218/208/2
Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi·90·mm 49 m

2.5 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 218/208/4
Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi·160·mm 733 m

2.6 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 228/305/1 (7)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·63·mm, łuki 90° 2 szt

2.7 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 228/305/1 (5)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·63·mm, łuki 45° 2 szt

2.8 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 228/305/2 (7)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·90·mm, łuki 90° 3 szt

2.9 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 228/305/4 (4)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·160·mm, łuki 30° 5 szt

2.10 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 228/305/4 (6)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·160·mm, łuki 60° 1 szt

2.11 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 228/305/4 (7)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·160·mm, łuki 90° 4 szt

2.12 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNRW 218/110/3 (1)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
90·mm 5 złącze

2.13 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNRW 218/110/7 (1)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
160·mm 65 złącze

2.14 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 218/802/1 (3)
Próba szczelności sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, rurociąg do Dn·100·mm, rury PE (odcinek
200·m) 2 próba

2.15 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 218/802/2 (3)
Próba szczelności sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, rurociąg Dn·150·mm, rury PE (odcinek 
200·m) 4 próba

2.16 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 218/804/2 (1)
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm 2 475 m

2.17 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNRW 218/517/2 (2)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi·425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta
PP,stoŜek betonowy,właz typu cięŜkiego 38 szt

2.18 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNNR 11/406/5
Studzienki kanalizacyjne systemowe z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, Fi·1000·mm,
z płytą odciąŜającą i włazem typu cięŜkiego 14 szt

2.19 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNRW 218/517/2 (1)
Studzienki pomiarowe PEHD DN 2000 mm, właz wodoszczelny Stąpowod 1 szt

2.20 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNNR 11/406/5
Studzienki kanalizacyjne rozpręŜne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, Fi·1000·mm, 
płyta odciąŜająca,właz typu cięŜkiego 2 szt

2.21 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNNR 11/406/5
Studzienki kanalizacyjne rozpręŜne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, Fi·1400·mm, 
płyta odciąŜająca, właz typu cięŜkiego 1 szt

2.22 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 218/613/3 (1)
Pompownia P1 z obudową z polimerobetonu DN-1500 ,H=5m i z kompletem wyposaŜenia 1 kpl

2.23 Nr STWiOR: SST 2.3
KNR 218/613/3 (1)
Pompownia P2 z obudową z polimerobetonu DN-1200 ,H=4,5m i z kompletem wyposaŜenia 1 kpl

2.24 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 218/613/1 (1)
Pompownia P3 z obudową z polimerobetonu DN-1000, H=4,5 m i z kompletem wyposaŜenia 1 kpl
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2.25 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 219/119/4
Rury ochronne, Dn 250·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 87 m

2.26 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 218/312/1
Odpowietrzenia rurociągów sieci wodociągowych w studzienkach 1 kpl

2.27 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 218/301/4
Zasuwy odcinające z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym, Fi·150·mm 2 szt

2.28 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 228/208/4
Zawory kołnierzowe, zwrotne, Dn·150·mm 1 szt

2.29 Nr STWiOR: SST 2.3.
KNR 228/104/3
Ultradźwiękowe urządzenie pomiarowe SONIX 10D- DN150 1 kpl



PRZEDMIAR 

SST 2.4 

Budowa: UZBROJENIE TERENU - PODKARPACKI PARK NAUKOWO-
TECHNOLOGICZNY STREFA S-2 ETAP I 
w miejscowo�ci ROGO�NICA gm. GŁOGÓW MŁP.  
woj. PODKARPACKIE

Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow�  
                     i roboty ziemne 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i  
                     ruroci�gów do odprowadzania �cieków 
45232411-6 Ruroci�gi wody �ciekowej 
45232130-2 Ruroci�gi do odprowadzenia wody burzowej 

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Podkarpackiego 
Parku Naukowo-Technologicznego w Rogo�nicy 

Inwestor:  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

Jednostka
projektowania:

 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Projektowe 

„Miastoprojekt”, Rzeszów ul. Szopena 51 

Data:  Pa�dziernik 2007 

  Opracował: 

                                                                                                               mgr in�. Roman Opali�ski 

  

  

  



Kanalizacja deszczowa -  zestawienie warto�ci kosztorysowych 

Odcinek �rednica Długo��
�rednia 

Wysoko��

Szerok  
Wykopu u 
podstawy

Grubo��
 Podsypki
+ tłucze�

Całkowita 
wysoko��

Pow. 
geotkaniny

Obj�to��  
wykopu 

 Ø [mm] L [m] H �r [m] [m] [m] Hcał [m] [m
2
] V [m

3
] 

Zb2-Wyl1 300 27,0 1,66 0,8 0,10 1,76  163,5 

Zb2-D1 1000 25,5 1,24 1,3 0,15 1,39  120,0 

D1-D2 1000 72,0 1,13 1,3 0,15 1,28  296,8 

D2-D3 1000 51,0 1,17 1,3 0,15 1,32  220,8 

D3-D4 1000 55,0 1,29 1,3 0,15 1,44  274,0 

D4-D5 1000 54,5 1,33 1,3 0,15 1,48  191,9 

D5-D6 1000 54,5 1,43 1,3 0,15 1,58  316,0 

D6-D7 1000 53,5 1,62 1,3 0,15 1,77  374,5 

D7-D8 800 56,5 1,74 1,2 0,15 1,89  430,9 

D8-D9 800 53,0 1,79 1,2 0,15 1,94  422,6 

D9-D10 800 22,5 1,75 1,2 0,15 1,90  173,1 

D10-D11 800 56,0 1,76 1,2 0,15 1,91  434,8 

D11-D12 800 55,0 1,89 1,2 0,15 2,04  478,0 

D12-D13 800 55,5 2,02 1,2 0,15 2,17  536,5 

D13-D14 600 56,5 2,25 1,0 0,10 2,35  600,8 

D14-D15 600  55,0 2,46 1,0 0,10 2,56  681,5 

D15-D16 500 46,5 2,50 0,9 0,10+0,15 2,75 90 642,6 

D16-D17 400 45,0 2,32 0,8 0,10+0,15 2,57 82 538,4 

� 172 m2
� 6897 m3 

Zb1-Wyl2 300 30,0 1,60 0,8 0,10 1,70  170,9 

Zb1-D18 1400 10,5 1,52 1,9 0,15+0,15 1,82 169 88,5 

D18-D19 1400 40,0 1,28 1,9 0,15+0,15 1,58 618 269,9 

D19-D20 1400 61,5 1,0 1,9 0,15+0,15 1,30 947 307,8 

D20-D21 1400 60,5 0,98 1,9 0,15+0,15 1,28 932 295,8 

D21-D22 1400 77,0 1,1 1,9 0,15+0,15 1,40 1184 431,2 

D22-D23 1400 59,5 1,2 1,9 0,15+0,15 1,50 916 370,4 

D23-D24 1200 62,0 1,25 1,6 0,15+0,15 1,55 156 377,2 

D24-D25 1200 39,0 1,47 1,6 0,15+0,15 1,77 99 293,7 

D25-D26 1000 53,0 1,58 1,3 0,15 1,73  357,2 

D26-D27 1000 52,0 1,66 1,3 0,15 1,81  377,9 

D27-D28 1000 52,5 2,21 1,3 0,15 2,36  599,7 

D28-D29 1000 39,5 2,56 1,3 0,15 2,71  574,3 

D29-D30 600 38,0 2,38 1,0 0,10+0,15 2,63 73 494,2 

D30-D31 600 60,0 2,46 1,0 0,10 2,56  743,4 

D31-D32 600 60,0 2,63 1,0 0,10 2,73  834,5 

D32-D33 400 60,0 2,64 0,8 0,10 2,74  807,2 

D33-D34 400 60,5 2,75 0,8 0,10 2,85  875,0 

� 5094 m2 
� 8169 m3 

D29-D43 800 10,0 2,53 1,2 0,15+0,15 2,83 23 154,1 

D43-D44 800 30,5 2,51 1,2 0,15+0,15 2,81 88 464,1 

D44-D45 800 53,0 2,38 1,2 0,15+0,15 2,68 118 741,5 



D45-D46 800 58,0 2,26 1,2 0,15+0,15 2,56 129 748,4 

D46-D47 600 45,0 2,34 1,0 0,10 2,44  511,7 

D47-D48 600 54,5 2,36 1,0 0,10 2,46  628,8 

D48-D49 600 58,0 2,30 1,0 0,10 2,40  640,3 

D49-D50 600 54,0 2,28 1,0 0,10 2,38  587,3 

D50-D51 500 53,0 2,23 0,9 0,10 2,33  542,7 

D51-D52 400 52,5 2,19 0,8 0,10 2,29  509,2 

� 358 m2
� 5528 m3 

D25-D35 800 27,0 1,59 1,2 0,15 1,74  179,0 

D35-D36 800 54,0 1,53 1,2 0,15 1,68  337,5 

D36-D37 800 53,5 1,66 1,2 0,15 1,81  379,1 

D37-D38 600 60,0 1,85 1,0 0,10 1,95  459,2 

D38-D39 600 59,5 2,07 1,0 0,10 2,17  549,4 

D39-D40 600 58,5 2,22 1,0 0,10 2,32  608,0 

D40-D41 500 59,5 2,28 0,9 0,10 2,38  633,0 

D41-D42 400 59,5 2,34 0,8 0,10 2,44  647,5 

� 3793 m3 

� 5624 m2 
� 24387 m3 
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Uzbrojenie terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Rogoźnica Strefa S-2- I etap Sieć kanalizacji deszczowej

Przedmiar szczegółowy

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn.

1 Nr STWiOR: SST 2.4.
Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty ziemne

1.1 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym ~2,713 km

1.2 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 201/309/2
Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywane przy uŜyciu 
przenośników taśmowych, kategoria gruntu III 2 438 m3

1.3 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 201/217/6
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, 
grunt kategorii III 21 949 m3

1.4 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 201/221/4
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt 
kategorii III 156 m3

1.5 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 218/501/1
PodłoŜe z materiałów sypkich, grubości 10·cm ~1 069,700 m2

1.6 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 218/501/2
PodłoŜe z materiałów sypkich, grubości 15·cm ~2 182,000 m2

1.7 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 218/501/2
PodłoŜe -tłuczeń gruby 0-63 mm, grubości 15·cm ~1 046,350 m2

1.8 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 218/501/4
Analogia - obsypka rurociągów materiałami sypkimi, grubości 30·cm ponad wierzch rury 3 624 m3

1.9 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 911/201/2
Separacja warstw gruntu, geowłóknina Lotrak 45/45 5 624 m2

1.10 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55·kW (75·KM) 22 767 m3

1.11 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 201/229/2 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii III, 
spycharka 55·kW (75·KM) 1 770 m3

1.12 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 201/235/2 (1)
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii III-IV, 
spycharka 55·kW (75·KM) 375 m3

1.13 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 201/607/1
Igłofiltry o średnicy do Fi·50·mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio, bez obsypki do głębokości 
5·m 5 426 szt

2 Nr STWiOR: SST 2.4.
Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków
45232411-6  Rurociągi wody ściekowej

Roboty montaŜowe
2.1 Nr STWiOR: SST 2.4.

KNR 228/503/2 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·200·mm 10 m

2.2 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 228/503/5 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·400·mm 5 m

2.3 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/406/3 (1)
Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS", Dn·300·mm 57 m

2.4 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/406/5 (1)
Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS", Dn·400·mm 278 m
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2.5 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/406/6 (1)
Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS", Dn·500·mm 160 m

2.6 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/406/7 (1)
Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS", Dn·600·mm 657 m

2.7 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/406/9 (1)
Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS", Dn·800·mm 588 m

2.8 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/406/11 (1)
Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS", Dn·1000·mm 563 m

2.9 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/406/12 (1)
Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS", Dn·1200·mm 101 m

2.10 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/406/13 (1)
Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS", Dn·1400·mm 309 m

2.11 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/418/6
Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu "HOBAS" -redukcja 500/400 mm 3 szt

2.12 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/418/7
Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu "HOBAS" -redukcja 600/400·mm 1 szt

2.13 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/418/7
Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu "HOBAS" -redukcja 600/500·mm 3 szt

2.14 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/418/9
Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu "HOBAS" -redukcja 800/600 mm 3 szt

2.15 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/418/11
Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu "HOBAS" -redukcja 1000/800·mm 1 szt

2.16 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/418/12
Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu "HOBAS" -redukcja 1200/1000·mm 1 szt

2.17 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/418/13
Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu "HOBAS" -redukcja 1400/1200 mm 1 szt

2.18 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D1, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 1000/1000 mm, H=1,77 m 1 kpl

2.19 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D2, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 1000/1000 mm, H=1,70 m 1 kpl

2.20 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D3, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 1000/1000 mm, H=1,65 m 1 kpl

2.21 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D4, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 1000/1000 mm, H=1,60 m 1 kpl

2.22 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D5, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 1000/1000 mm, H=1,54 m 1 kpl

2.23 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D6, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 1000/1000 mm, H=1,53 m 1 kpl

2.24 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D7, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 1000/800 mm, H=1,70 m 1 kpl

2.25 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D8, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 800/800 mm, H=1,78 m 1 kpl
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2.26 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D9, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 800/800 mm, H=1,80 m 1 kpl

2.27 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D10, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 800/800 mm, H=1,69 m 1 kpl

2.28 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D11, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 800/800 mm, H=1,83 m 1 kpl

2.29 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D12, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 800/800 mm, H=1,95 m 1 kpl

2.30 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D12, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 800/800 mm, H=1,95 m 1 kpl

2.31 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D13, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 800/600 mm, H=2,18 m 1 kpl

2.32 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D14, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 600/600 mm, H=2,31 m 1 kpl

2.33 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D15, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 600/500 mm, H=2,64 m 1 kpl

2.34 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D16, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 500/400 mm, H=2,35 m 1 kpl

2.35 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D17, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,wylot 400 mm, H=2,28 m 1 kpl

2.36 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D18, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 1400/1400 mm, H=2,24 m 1 kpl

2.37 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D19, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 1400/1400 mm, H=2,21 m 1 kpl

2.38 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D20, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 1400/1400 mm, H=2,17 m 1 kpl

2.39 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D21, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 1400/1400/400 mm, H=2,13 m 1 kpl

2.40 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D22, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 1400/1400 mm, H=2,07 m 1 kpl

2.41 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D23, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 1400/1000 mm, H=2,03 m 1 kpl

2.42 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D24 trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 1200/1200 mm, H=1,97 m 1 kpl

2.43 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D25, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 1200/1200/800 mm, H=1,66 m 1 kpl
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2.44 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D26, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 1000/1000 mm, H=1,49 m 1 kpl

2.45 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D27, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 1000/1000 mm, H=1,83 m 1 kpl

2.46 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D28, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 1000/1000 mm, H=2,58 m 1 kpl

2.47 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D29, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 1000/600/800 mm, H=2,53 m 1 kpl

2.48 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D30, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 600/600 mm, H=2,23 m 1 kpl

2.49 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D31, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 600/600 mm, H=2,68 m 1 kpl

2.50 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D32, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 600/400 mm, H=2,58 m 1 kpl

2.51 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D33, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 400/400 mm, H=2,70 m 1 kpl

2.52 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D34, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,wylot 400 mm, H=2,80 m 1 kpl

2.53 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D35, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 800/800 mm, H=1,51 m 1 kpl

2.54 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D36, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 800/800 mm, H=1,54 m 1 kpl

2.55 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D37, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 800/600 mm, H=1,77 m 1 kpl

2.56 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D38, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 600/600 mm, H=1,92 m 1 kpl

2.57 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D39, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 600/600 mm, H=2,21 m 1 kpl

2.58 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D40, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 600/500 mm, H=2,22 m 1 kpl

2.59 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D41, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 500/400 mm, H=2,34 m 1 kpl

2.60 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D42, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,wylott 400 mm, H=2,34 m 1 kpl

2.61 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D43, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 800/800 mm, H=2,53 m 1 kpl
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2.62 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D44, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 800/800 mm, H=2,49 m 1 kpl

2.63 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D45, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 800/800 mm, H=2,27 m 1 kpl

2.64 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D46, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 800/600 mm, H=2,25 m 1 kpl

2.65 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D47, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 600/600 mm, H=2,42 m 1 kpl

2.66 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D48, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 600/600 mm, H=2,27 m 1 kpl

2.67 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D49, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 600/600 mm, H=2,32 m 1 kpl

2.68 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D50, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 600/500 mm, H=2,23 m 1 kpl

2.69 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D51, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,przelot 500/400 mm, H=2,23 m 1 kpl

2.70 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/2
Studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana typ A "HOBAS" D52, trzon studni z rur 
Fi·1200·mm,wylot 400 mm, H=2,14 m 1 kpl

2.71 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNRW 218/518/7
Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS", wyposaŜenie studni prefabrykowanej (do kol.05) 52 kpl

2.72 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNNR 4/1413/5 (2)
Osadnik O/S dn 2000 mm, V=5,0 m3 w gotowym wykopie 1 szt

2.73 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNNR 4/1413/5 (2)
Separator lamelowy PSW 40/400 dn 1500 mm 1 szt

2.74 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNNR 4/1424/1
Studzienki ściekowe uliczne , Fi·500·mm, z osadnikiem 2 szt

2.75 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNNRS 4/1418/1
Klapy przeciwcofkowe VAG kołowe ,proste do mocowania naścianie, dla rur Fi·300·mm 2 szt

2.76 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 218/804/4 (1)
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·300·mm 57 m

2.77 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 218/804/5 (1)
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·400·mm 278 m

2.78 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 218/804/6 (1)
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·500·mm 160 m

2.79 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 218/804/7 (1)
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·600·mm 657 m

2.80 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 218/804/8 (1)
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·800·mm 588 m

2.81 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 218/804/9 (1)
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·1000·mm 563 m

2.82 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 218/804/10 (1)
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·1200·mm 101 m
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2.83 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 218/804/11 (1)
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·1400·mm 309 m

2.84 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 218/504/4
Obetonowanie podstawy 52 studzienek zintegrowanych 117 m2

3 Nr STWiOR: SST 2.4.
Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45244000-9  Wodne roboty budowlane
Elementy konstrukcyjne wylotów do  potoku Szlachcianka

4 Nr STWiOR: SST 2.4.
Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty ziemne-wylot W1

4.1 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 201/310/2
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złoŜeniem urobku na 
odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III ~20,196 m3

4.2 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 201/310/6
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złoŜeniem urobku na 
odkład, dodatek za kaŜde dalsze 0.5·m głębokości wykopów ciągłych lub jamistych, kategoria 
gruntu III
R= 3,500   M= 1,000   S= 1,000 ~20,2 m3

4.3 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 201/415/2
Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leŜącej na długości 1·m wzdłuŜ krawędzi, 
kategoria gruntu III ~1,1 m3

4.4 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 201/501/1
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, kategoria gruntu
I-III ~19,100 m3

5 Nr STWiOR: SST 2.4.
Kody CPV: 45244000-9  Wodne roboty budowlane
Konstrukcja wylotu W1

5.1 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 202/1101/7 (3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym, pospółka ~0,25 m3

5.2 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 202/205/1 (1)
Płyty fundamentowe Ŝelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami ~0,2 m3

5.3 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 202/238/1 (1)
Ściany oporowe Ŝelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie płaskiej, 
transport betonu taczkami, japonkami ~0,2 m3

5.4 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 202/239/2 (1)
Ściany oporowe Ŝelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3·m, przekrój prostokątny, grubość 
do 15·cm, transport betonu taczkami, japonkami ~0,5 m3

6 Nr STWiOR: SST 2.4.
Kody CPV: 45244000-9  Wodne roboty budowlane
MontaŜ i przygotowanie zbrojenia dla wylotu W1

6.1 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie,
Fi do 7·mm ~0,003 t

6.2 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
Ŝebrowane, Fi do 7·mm ~0,051 t

7 Nr STWiOR: SST 2.4.
Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty ziemne-wylot W2

7.1 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 201/310/2
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złoŜeniem urobku na 
odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III ~20,196 m3
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7.2 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 201/310/6
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złoŜeniem urobku na 
odkład, dodatek za kaŜde dalsze 0.5·m głębokości wykopów ciągłych lub jamistych, kategoria 
gruntu III
R= 3,500   M= 1,000   S= 1,000 ~20,2 m3

7.3 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 201/415/2
Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leŜącej na długości 1·m wzdłuŜ krawędzi, 
kategoria gruntu III ~1,1 m3

7.4 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 201/501/1
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, kategoria gruntu
I-III ~19,100 m3

8 Nr STWiOR: SST 2.4.
Kody CPV: 45244000-9  Wodne roboty budowlane
Konstrukcja wylotu W2

8.1 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 202/1101/7 (3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym, pospółka ~0,25 m3

8.2 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 202/205/1 (1)
Płyty fundamentowe Ŝelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami ~0,2 m3

8.3 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 202/238/1 (1)
Ściany oporowe Ŝelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie płaskiej, 
transport betonu taczkami, japonkami ~0,2 m3

8.4 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 202/239/2 (1)
Ściany oporowe Ŝelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3·m, przekrój prostokątny, grubość 
do 15·cm, transport betonu taczkami, japonkami ~0,5 m3

9 Nr STWiOR: SST 2.4.
Kody CPV: 45244000-9  Wodne roboty budowlane
MontaŜ i przygotowanie zbrojenia dla wylotu W2

9.1 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie,
Fi do 7·mm ~0,003 t

9.2 Nr STWiOR: SST 2.4.
KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
Ŝebrowane, Fi do 7·mm ~0,051 t



PRZEDMIAR 

SST 2.5. 

Budowa: UZBROJENIE TERENU-PODKARPACKI PARK NAUKOWO-
TECHNOLOGICZNY STREFA S-2 ROGO�NICA
gm. GŁOGÓW MŁP.  woj. PODKARPACKIE

Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow�  
                     i roboty ziemne 
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazoci�gów                 

Obiekt: Budowa sieci gazowej �redniopr��nej na terenie Podkarpackiego 
Parku Naukowo-Technologicznego S-2 Rogo�nica 

Inwestor:  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

Jednostka
projektowania:

 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Projektowe 

„Miastoprojekt”, Rzeszów ul. Szopena 51 

Data:  wrzesie� 2007r. 

      Opracowała: 

                                                                                                                 in�. Maria Kluzek 
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Przedmiar szczegółowy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

1 Nr STWiOR: SST 2.5.
Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne
Roboty ziemne

1.1 Nr STWiOR: SST 2.5.
KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szeroko�ci 0,8-2,5·m o �cianach pionowych z r�cznym wydobyciem urobku, gł�boko�ci do
1,5·m, kategoria gruntu III-IV

20% wykopy r�czne 0,2*3017*0,8*1,2 = 579,264

579,264 ~579,264 m3

1.2 Nr STWiOR: SST 2.5

KNNR 4/1411/1

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubo�� 10·cm

3110*0,8*0,1 = 248,8

248,8 ~248,800 m3

1.3 Nr STWiOR: SST 2.5

KNR 201/321/2

Pełne umocnienie pionowych �cian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z 
rozbiórk�, szeroko�� wykopu do 1.0·m i gł�boko�� do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV - obudowa strefy 
kanałowej

3017*2*0,5 = 3 017,0

3 017,0 ~3 017,000 m2

1.4 Nr STWiOR: SST 2.5

KNNR 1/608/2 (2)

analogia- Obsypka ruroci�gu w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek na wys. 0.3m ponad 
wierzch rury

3017*0,8*0,3 = 724,08

724,08 ~724,080 m3

1.5 Nr STWiOR: SST 2.5

KNNR 1/318/2

Zasypywanie wykopów szeroko�ci 0,8-2,5·m o �cianach pionowych, gł�boko�� do 1,5·m, kategoria gruntu 
III-IV 579,264 m3

1.6 Nr STWiOR: SST 2.5

KNNR 1/210/3 (1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsi�biernymi, koparka 0,25-0,60, gł�boko��
do 3·m, kategoria gruntu III-IV

80% cało�ci wykopu - wykopy 
mechaniczne 0,8*(3017)*0,8*1,2 = 2 317,056

2 317,056 ~2 317,056 m3

1.7 Nr STWiOR: SST 2.5

KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległo�� do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM)

80% cało�ci wykopów mechanicznych - 
obsypka i podsypka z piasku 3017*0,8*1,1-724 = 1 930,96

1 930,96 ~1 930,960 m3

1.8 Nr STWiOR: SST 2.5

KNR 201/229/2 (1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległo�� do 10·m, grunt kategorii III, spycharka 55·kW 
(75·KM) 724,08 m3

1.9 Nr STWiOR: SST 2.5

KNR 201/120/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie równinnym 3,1 km

1.10 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 201/606/1

Igłofiltry o �rednicy do 50·mm, wpłukiwane w grunt bezpo�rednio bez obsypki do gł�boko�ci 4,0·m 3 017 szt

2 Nr STWiOR: SST 2.5
Kody CPV: 45231220-3  Roboty budowlane w zakresie gazoci�gów
Roboty monta�owe

2.1 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/301/9

Monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn·110 mm - PE80 SDR 11 1 214 m

2.2 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/301/10

Monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn·125 mm- PE SDR 11 1 381 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

2.3 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/301/12

Monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn·160 mm- PE SDR 11 422 m

2.4 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/302/5

Ł�czenie rur metod� zgrzewania czołowego, Dn·110 mm 118 szt

2.5 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/302/6

Ł�czenie rur metod� zgrzewania czołowego, Dn·125 mm 124 szt

2.6 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/302/8

Ł�czenie rur metod� zgrzewania czołowego, Dn·160 mm 45 szt

2.7 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/207/6

Zespoły zaporowo-upustowe gazoci�gów niskiego i �redniego ci�nienia, Dn·150 mm dwustronny 1 kpl

2.8 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/204/8 (1)

Kształtki stalowe, Dn·150 mm- poł�czenie PE/stal 2 szt

2.9 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/214/1

S�czki w�chowe nad rur� ochronn�, 6 szt

2.10 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/306/12 (1)

Rury ochronne, Fi·315 mm, PE SDR 17 6,5 m

2.11 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/306/12 (1)

Rury ochronne , Fi·280 mm, PE SDR 17 49 m

2.12 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/306/12 (1)

Rury ochronne (osłonowe), Fi·250 mm, PE SDR 17 17 m

2.13 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/306/12 (1)

Rury ochronne (osłonowe), Fi·280 mm, PE SDR 17 30 m

2.14 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/306/12 (1)

Rury ochronne (osłonowe), Fi·315 mm, PE SDR 17 51 m

2.15 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/122/2

Uszczelnianie ko�ców rury ochronnej piank� poliuretanow�- rury ochronne dn 280 16 szt

2.16 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/122/2

Uszczelnianie ko�ców rury ochronnej piank� poliuretanow�- rury ochronne dn 315 4 szt

2.17 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/122/2

Uszczelnianie ko�ców rury ochronnej piank� poliuretanow�- rury ochronne dn 250 2 szt

2.18 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/120/2

Przeci�ganie rur przez rury ochronne, 153,5 m

2.19 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/102/1

Oznakowanie trasy gazoci�gu uło�onego w ziemi - ta�ma lokalizacyjna 3 017 m

2.20 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/102/1

Oznakowanie trasy gazoci�gu uło�onego w ziemi - ta�ma ostrzegawcza 3 017 m

2.21 Nr STWiOR: SST 2.5

KNRW 219/134/3

Oznakowanie trasy gazoci�gu, na słupku betonowym 20 kpl

2.22 Nr STWiOR: SST 2.5

KNR 219/220/2

Próby szczelno�ci i wytrzymało�ci gazowych sieci gazowych, próba szczelno�ci i wytrzymało�ci

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 3 017 m

2.23 Nr STWiOR: SST 2.5

Inwentaryzacja powykonawcza sieci gazowej 3 017 mb



PRZEDMIAR 

SST-B 

Budowa: PODKARPACKI PARK NAUKOWO_TECHNOLOGICZNY
STREFA S-2 ROGO�NICA gm. GŁOGÓW MŁP.
woj. PODKARPACKIE

Kod CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
             budow� i roboty ziemne 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
                      kompletnych obiektów budowlanych 

Obiekt: Roboty przygotowawcze dla posadowienia Rozdzielni 
Głównej

Inwestor:  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

Jednostka
projektowania:

 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Projektowe 

„Miastoprojekt”, Rzeszów ul. Szopena 51 

Data:  Listopad 2007r. 

  Opracował: 

                                                                                                               Zofia Tront 
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Roboty ziemne dla rozdzielni głównej

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  
cz��ci  oraz roboty w zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej

ROBOTY ZWIAZANE Z POSADOWIENIEM ROZDZIELNI GŁÓWNEJ
1.1 Rozdzielnia RG SN
1.1.1 Nr STWiOR: SST-B

KNR 201/218/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii III

0,50*1,2*(15,5+5,0)*2 = 24,6
24,6 ~24,600 m3

1.1.2 Nr STWiOR: SST-B
KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu III

(5,0*15,5*1,2)-24,60 = 68,4
68,4 ~68,40 m3

1.1.3 Nr STWiOR: SST-B
KNR 201/214/4 (1)
Nakłady uzupełniaj�ce do tablic 0201-0213 za ka�de dalsze rozpocz�te 0,5·km odległo�ci transportu, 
ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód do 5·t
R= 4,000   M= 4,000   S= 4,000 68,40 m3

1.1.4 Nr STWiOR: SST-B
KNR 201/301/1
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu I-II 
/p.a. dowiezienie piasku do zasypania wykopu
wykop-(podsyka piaskowa+płyta 
fundamentowa+fundament stacji) 68,40-(10,29+10,29+31,68) = 16,14

16,14 ~16,14 m3
1.1.5 Nr STWiOR: SST-B

KNR 201/214/3 (1)
Nakłady uzupełniaj�ce do tablic 0201-0213 za ka�de dalsze rozpocz�te 0,5·km odległo�ci transportu, 
ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, 
samochód do 5·t /p.a. dowiezienie piasku
R= 8,000   M= 8,000   S= 8,000 16,14 m3

1.1.6 Nr STWiOR: SST-B
KNR 201/501/1
R�czne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległo�� do 3·m, kategoria gruntu I-III

24,60+16,14 = 40,74
40,74 ~40,74 m3

1.1.7 Nr STWiOR: SST-B
KNR 201/501/4
R�czne zasypywanie wykopów ze skarpami, dodatek za ka�dy dalszy 1·m przerzutu ponad 3·m do 
9·m, kategoria gruntu I-III
R= 2,000   M= 2,000   S= 2,000 40,74 m3

1.1.8 Nr STWiOR: SST-B
KNR 202/1101/7 (3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podło�u gruntowym, pospółka
Podsypka �wirowo-piaskowa 13,9*3,7*0,2 = 10,286

10,286 ~10,29 m3
1.1.9 Nr STWiOR: SST-B

KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji �elbetowych elementów budynków i budowli, pr�ty stalowe okr�głe �ebrowane, 
Fi 12·mm 34GS 0,45 t

1.1.10 Nr STWiOR: SST-B
KNNR 2/101/2
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub �elbetowych, stopy i płyty 
fundamentowe 17 m2

1.1.11 Nr STWiOR: SST-B
KNR 202/205/1 (2)
Płyty fundamentowe �elbetowe, płyty, beton podawany pomp� /B20

13,9*3,7*0,2 = 10,286
10,286 ~10,29 m3
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

1.1.12 Nr STWiOR: SST-B
KNR 202/616/1
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa /p.a. ta�ma uszczelniajaca 7 m2

1.1.13 Nr STWiOR: SST-B
KNR 202/603/7
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy 
na zimno, 1·warstwa

0,8*(13,2+3)*2 = 25,92
25,92 ~25,92 m2

1.1.14 Nr STWiOR: SST-B
KNR 202/603/8
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy 
na zimno, dodatek za ka�d� nast�pn� warstw� 25,92 m2



PRZEDMIAR 

SST-E 

Budowa: PODKARPACKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
STREFA S-2 ROGO�NICA gm. GŁOGÓW MŁP.
woj. PODKARPACKIE

Kod CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii 
             energetycznych 

45232221-1  Podstacje transformatorowe 

Obiekt: Zasilanie elektroenergetyczne: 
� Odgał�zienie od linii napowietrznej 15kV relacji 

Staromie�cie –Widełka lini� kablow� SN 15kV do 

Rozdzielni Głównej SN 15kV na terenie PPNT 

� Linie kablowe nN zasilaj�ce przepompownie �cieków 

PP1÷PP2 na terenie PPNT  

� Rozdzielnia Główna RG SN 

Inwestor:  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

Jednostka
projektowania:

 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Projektowe 

„Miastoprojekt”, Rzeszów ul. Szopena 51 

Data:  Listopad 2007r. 

  Opracował: 

                                                                                                               Zofia Tront 
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LINIE KABLOWE - ROGO�NICA -S2

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

1 LINIA KABLOWA SN i ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG
1.1 LINIA KABLOWA SN
1.1.1 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1404/1
Monta� i stawianie słupów �elbetowych i strunobetonowych linii jednotorowych dla płaskiego układu 
przewodów o przekroju do 70·mm2, słup pojedynczy, �erd� 12·m /demonta� słupa
R= 0,600   M= 0,000   S= 1,000 1 szt

1.1.2 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/1402/2 (1)
Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-�erdziowe 12,0·m, urz�dzenie wiertnicze /poprawienie 
istnijacego wykopu
R= 0,300   M= 1,000   S= 0,300 1 stanow

1.1.3 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/1405/2
Monta� i stawianie słupów wirowanych 1-�erdziowych, z ustojem prefabrykowanym, �erd� 12,0·m 
/Pgo-12/4,3E/B (EPV) z niezb�dnymi konstrukcjami  - ZPUE Włoszczowa 1 słup

1.1.4 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/1408/1
Monta� ograniczników przepi�� typ GXE 1 kpl

1.1.5 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/1409/2
Monta� układu odł�cznikowego / rozł�czniko-uziemnik RUN III 24/4 1 szt

1.1.6 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/1408/1
Monta� ograniczników przepi��/ p.a. monta� głowic kablowych napowietrznych POLT-24D/1XO-L16 1 kpl

1.1.7 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/1409/4
Monta� przewodu uziemiaj�cego 15 m

1.1.8 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/606/5 (1)
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom 
4.5·m 2 szt

1.1.9 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiaj�cej, piorunochronnej i skuteczno�ci zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 1 szt

1.1.10 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/701/2
Kopanie rowów dla kabli, r�cznie, grunt kategorii III 36 m3

1.1.11 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/701/5
Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 310 m3

1.1.12 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/702/2
Zasypanie rowów dla kabli, r�cznie, grunt kategorii III 36 m3

1.1.13 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/702/5
Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 310 m3

1.1.14 Nr STWiOR: SST-E
Podwiert sterowany pod rzek� / rura DVK-T 160 20 m

1.1.15 Nr STWiOR: SST-E
KNR 211/411/1
Wykonanie ubezpieczenia płytami a�urowymi typu JOMB 100x75x12cm 50 m2

1.1.16 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/705/1
Uło�enie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm /DVK-T 160 2 m

1.1.17 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/705/1
Uło�enie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm /DVK232
R= 1,200   M= 1,000   S= 1,200 25 m

1.1.18 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko�� do 0,4·m 1 660 m
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1.1.19 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/707/3 (1)
Układanie kabli w rowach kablowych - r�cznie, kabel do 2,0·kg/m, przykrycie foli� / XUHAKXS 1x240 204 m

1.1.20 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/708/1 (1)
Układanie kabli w rowach kablowych - mechanicznie, z przyczepy kablowej, kabel do 12·kg/m, 
przykrycie foli� / XUHAKXS 1x240 2 300 m

1.1.21 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/713/3
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkni�tych, kabel do 3,0·kg/m / XUHAKXS 
1x240 141 m

1.1.22 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/715/3
Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 2,0·kg/m / 
XUHAKXS 1x240 45 m

1.1.23 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/717/7 (1)
Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 
2,0·kg/m, w uchwytach 15 m

1.1.24 Nr STWiOR: SST-E
KNR 510/611/6
Monta� głowic wn�trzowych z ta�m izolacyjnych na kablach jedno�yłowych z Al o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych, kabel do 20·kV, do 240·mm2 / p.a. POLT 24D/1XI-L16
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.1.25 Nr STWiOR: SST-E
KNR 510/512/6
Monta� w rowach muf przelotowych z ta�m izolacyjnych na kablach energetycznych 1-�yłowych o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, z �yłami Al, kabel do 20·kV, do 240·mm2 /p.a. mufa  SXSU 
5131 - Raychem
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

1.1.26 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/1302/1
Badanie linii kablowej �redniego napi�cia, niskiego napi�cia i sterowniczej, kabel s.n. 1 odcinek

1.2 ROZDZIELNIA GŁÓWNA
1.2.1 Nr STWiOR: SST-E

Rozdzielnia główna kontenerowa  wg zestwienia 1 kpl
1.2.2 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/907/6
Układanie uziomów w rowach kablowych /FeZn 40x5 50 m

1.2.3 Nr STWiOR: SST-E
KNNR 5/611/2
Ł�czenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 
200·mm2 10 szt

2 LINIE KABLOWE NN
2.1 ROZDZIELNIA RG - przepompownia PP1
2.1.1 Nr STWiOR: SST-E

Podwiert sterowany pod rzek� / rura DVK-T 110 18 m

2.1.2 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/701/2

Kopanie rowów dla kabli, r�cznie, grunt kategorii III 8 m3

2.1.3 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/701/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 90 m3

2.1.4 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/702/2

Zasypanie rowów dla kabli, r�cznie, grunt kategorii III 8 m3

2.1.5 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/702/5

Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 90 m3

2.1.6 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/705/1

Uło�enie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm /DVK110 47,5 m

2.1.7 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko�� do 0,4·m 515 m

2.1.8 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/707/2 (1)

Układanie kabli w rowach kablowych - r�cznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie foli� /YAKY 4x25 260,5 m
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2.1.9 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/713/2

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkni�tych, kabel do 1,0·kg/m /YAKY 4x25 65,5 m

2.1.10 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/715/2

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 1,0·kg/m 
/YAKY 4x25 5 m

2.1.11 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/726/10

Obróbka na sucho kabli na napi�cie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 
5-�yłowy, do 50·mm2 2 szt

2.1.12 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/407/2

Osprz�t modułowy w rozdzielnicach, wył�cznik nadpr�dowy, 3 biegunowy /S303 C35A 1 szt

2.1.13 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/406/1

Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg /wkładka bezp. 40A gG 3 szt

2.1.14 KNNR 5/1302/3

Badanie linii kablowej �redniego napi�cia, niskiego napi�cia i sterowniczej, kabel n.n., 4-�yłowy 1 odcinek

2.2 ROZDZIELNIA RG - przepompownia PP2
2.2.1 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/701/2

Kopanie rowów dla kabli, r�cznie, grunt kategorii III 5 m3

2.2.2 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/701/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 75 m3

2.2.3 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/702/2

Zasypanie rowów dla kabli, r�cznie, grunt kategorii III 5 m3

2.2.4 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/702/5

Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 75 m3

2.2.5 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/705/1

Uło�enie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm /DVK110 20,5 m

2.2.6 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko�� do 0,4·m 529 m

2.2.7 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/707/1 (1)

Układanie kabli w rowach kablowych - r�cznie, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie foli� /YAKY 4x10 267,5 m

2.2.8 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/713/1

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkni�tych, kabel do 0,5·kg/m /YAKY 4x10 20,5 m

2.2.9 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/715/1

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5·kg/m /YAKY
4x10 5 m

2.2.10 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/726/9

Obróbka na sucho kabli na napi�cie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 
5-�yłowy, do 16·mm2 2 szt

2.2.11 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/407/2

Osprz�t modułowy w rozdzielnicach, wył�cznik nadpr�dowy, 3 biegunowy /S303 C20A 1 szt

2.2.12 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/406/1

Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg /wkładka bezp. 35A gG 3 szt

2.2.13 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1302/3

Badanie linii kablowej �redniego napi�cia, niskiego napi�cia i sterowniczej, kabel n.n., 4-�yłowy 1 odcinek

2.3 ROZDZIELNIA RG - przepompownia PP3
2.3.1 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/701/2

Kopanie rowów dla kabli, r�cznie, grunt kategorii III 2 m3

2.3.2 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/701/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 9 m3
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2.3.3 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/702/2

Zasypanie rowów dla kabli, r�cznie, grunt kategorii III 2 m3

2.3.4 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/702/5

Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 9 m3

2.3.5 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/705/1

Uło�enie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm /DVK110 14,5 m

2.3.6 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/705/1

Uło�enie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm /DVK 232

R= 1,200   M= 1,000   S= 1,200 14,5 m

2.3.7 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko�� do 0,4·m 49 m

2.3.8 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/707/1 (1)

Układanie kabli w rowach kablowych - r�cznie, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie foli� /YAKY 4x6 27,5 m

2.3.9 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/713/1

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkni�tych, kabel do 0,5·kg/m /YAKY 4x6 14,5 m

2.3.10 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/715/1

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5·kg/m 
/YAKY 4x6 5 m

2.3.11 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/726/9

Obróbka na sucho kabli na napi�cie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 
5-�yłowy, do 16·mm2 2 szt

2.3.12 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/407/2

Osprz�t modułowy w rozdzielnicach, wył�cznik nadpr�dowy, 3 biegunowy /S303 C20A 1 szt

2.3.13 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/406/1

Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg /wkładka bezp. 35A gG 3 szt

2.3.14 Nr STWiOR: SST-E

KNNR 5/1302/3

Badanie linii kablowej �redniego napi�cia, niskiego napi�cia i sterowniczej, kabel n.n., 4-�yłowy 1 odcinek
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1 OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI PP1
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.1.1 KNR 231/401/2

Rowki pod kraw��niki i ławy kraw��nikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV

Rowki pod cokol betonowy 18 = 18,0

18,0 ~18,000 m

1.1.2 KNR 201/310/2

Wykopy ci�głe lub jamiste ze skarpami o szeroko�ci dna do 1.5·m ze zło�eniem urobku na odkład, 
wykopy o gł�boko�ci do 1.5·m, kategoria gruntu III

1,50*1,50*1,20*10 = 27,0

27,0 ~27,000 m3

1.1.3 KNR 201/501/1

R�czne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległo�� do 3·m, kategoria gruntu I-III

27,0-(0,30*0,30*1,20*10) = 25,92

25,92 ~25,9 m3

1.1.4 KNR 201/505/1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r�czne, kategoria gruntu I-III

27,0-25,90 = 1,1

1,1 ~1,100 m2

1.2 OGRODZENIE
1.2.1 KNR 202/1801/2

Cokoły z fundamentami, betonowe 0,20x0,30·m, fundament 0,20x0,80·m

18 = 18,0

18,0 ~18,000 m

1.2.2 KNR 202/1801/5

Dodatek lub potr�cenie za ka�de 10·cm ró�nicy wysoko�ci cokołu lub fundamentu betonowego

R=-8,000   M=-8,000   S=-8,000

18 = 18,0

18,0 ~18,000 m

1.2.3 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji �elbetowych elementów budynków i budowli, pr�ty stalowe okr�głe gładkie, Fi 
do 7·mm/fi 8 0,0284 t

1.2.4 KNR 202/203/1 (1)

Stopy fundamentowe betonowe, obj�to�� do 0,5·m3, transport betonu taczkami, japonkami

0,30*0,30*1,20*10 = 1,08

1,08 ~1,1 m3

1.2.5 KNR 202/1803/2

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2,40), wysoko�� 1,5·m, 
słupki z rur Fi 65

Slupki stalowe fi 65mm ,siatka 
powlekana o oczkach 40*40mm z drutu
fi 2.5mm 18 = 18,0

18,0 ~18,000 m

1.2.6 KNR 202/1808/3

Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szeroko��: wrota/furtka 3,0/1,0·m), wysoko�� 1,8·m

3,0*1,75 = 5,25

5,25 ~5,250 kpl

1.2.7 KNR 202/617/10

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, paskami z folii PCW szeroko�ci 50·cm

Dylatacja slupka od fundamentu - folia 
budowlana 0,30*20 = 6,0

6,0 ~6,000 m

1.2.8 KNR 712/208/5 (1)

Malowanie p�dzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, ruroci�gi, Fi·58-219·mm, farba 
ogólnego stosowania biała

Farba akrylowa 24,0*0,204 = 4,896

4,896 ~4,9 m2

1.2.9 KNR 712/210/5 (1)

Malowanie p�dzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, ruroci�gi, Fi·58-219·mm, farba ftalowa 
nawierzchniowa ogólnego stosowania

Farba akrylowa 4,90*2 = 9,8

9,8 ~9,800 m2
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1.2.10 KNR 712/208/3 (1)

Malowanie p�dzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, konstrukcje szkieletowe, farba 
ogólnego stosowania biała

FARBA AKRYLOWA 29,90*0,196 = 5,8604

5,8604 ~5,9 m2

1.2.11 KNR 712/210/3 (1)

Malowanie p�dzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje szkieletowe, farba ftalowa
nawierzchniowa ogólnego stosowania

Farba akrylowa 5,90*2 = 11,8

11,8 ~11,800 m2

2 OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI PP2
2.1 ROBOTY ZIEMNE
2.1.1 KNR 231/401/2

Rowki pod kraw��niki i ławy kraw��nikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV

Rowki pod cokol betonowy 16 = 16,0

16,0 ~16,000 m

2.1.2 KNR 201/310/2

Wykopy ci�głe lub jamiste ze skarpami o szeroko�ci dna do 1.5·m ze zło�eniem urobku na odkład, 
wykopy o gł�boko�ci do 1.5·m, kategoria gruntu III

1,50*1,50*1,20*8 = 21,6

21,6 ~21,600 m3

2.1.3 KNR 201/501/1

R�czne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległo�� do 3·m, kategoria gruntu I-III

21,6-(0,30*0,30*1,20*8) = 20,736

20,736 ~20,7 m3

2.1.4 KNR 201/505/1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r�czne, kategoria gruntu I-III

21,6-20,7 = 0,9

0,9 ~0,900 m2

2.2 OGRODZENIE
2.2.1 KNR 202/1801/2

Cokoły z fundamentami, betonowe 0,20x0,30·m, fundament 0,20x0,80·m

16 = 16,0

16,0 ~16,000 m

2.2.2 KNR 202/1801/5

Dodatek lub potr�cenie za ka�de 10·cm ró�nicy wysoko�ci cokołu lub fundamentu betonowego

R=-8,000   M=-8,000   S=-8,000

16 = 16,0

16,0 ~16,000 m

2.2.3 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji �elbetowych elementów budynków i budowli, pr�ty stalowe okr�głe gładkie, Fi 
do 7·mm/fi 8 0,0253 t

2.2.4 KNR 202/203/1 (1)

Stopy fundamentowe betonowe, obj�to�� do 0,5·m3, transport betonu taczkami, japonkami

0,30*0,30*1,20*8 = 0,864

0,864 ~0,9 m3

2.2.5 KNR 202/1803/2

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2,40), wysoko�� 1,5·m, 
słupki z rur Fi 65

Slupki stalowe fi 65mm ,siatka 
powlekana o oczkach 40*40mm z drutu
fi 2.5mm 16 = 16,0

16,0 ~16,000 m

2.2.6 KNR 202/1808/3

Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szeroko��: wrota/furtka 3,0/1,0·m), wysoko�� 1,8·m

3,0*1,75 = 5,25

5,25 ~5,250 kpl

2.2.7 KNR 202/617/10

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, paskami z folii PCW szeroko�ci 50·cm

Dylatacja slupka od fundamentu - folia 
budowlana 0,30*16 = 4,8

4,8 ~4,800 m

2.2.8 KNR 712/208/5 (1)

Malowanie p�dzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, ruroci�gi, Fi·58-219·mm, farba 
ogólnego stosowania biała

Farba akrylowa 19,2*0,204 = 3,9168

3,9168 ~3,9 m2



PPNT-Strefa S2-Rogo�nica (ogrodz.przepompowni) Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 11460)
strona nr:   3

Ogrodzenie przepompowni

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

2.2.9 KNR 712/210/5 (1)

Malowanie p�dzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, ruroci�gi, Fi·58-219·mm, farba ftalowa 
nawierzchniowa ogólnego stosowania

Farba akrylowa 3,90*2 = 7,8

7,8 ~7,800 m2

2.2.10 KNR 712/208/3 (1)

Malowanie p�dzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, konstrukcje szkieletowe, farba 
ogólnego stosowania biała

FARBA AKRYLOWA 29,90*0,196 = 5,8604

5,8604 ~5,9 m2

2.2.11 KNR 712/210/3 (1)

Malowanie p�dzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje szkieletowe, farba ftalowa
nawierzchniowa ogólnego stosowania

Farba akrylowa 5,90*2 = 11,8

11,8 ~11,800 m2

3 OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI PP3
3.1 ROBOTY ZIEMNE
3.1.1 KNR 231/401/2

Rowki pod kraw��niki i ławy kraw��nikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV

Rowki pod cokol betonowy 19 = 19,0

19,0 ~19,000 m

3.1.2 KNR 201/310/2

Wykopy ci�głe lub jamiste ze skarpami o szeroko�ci dna do 1.5·m ze zło�eniem urobku na odkład, 
wykopy o gł�boko�ci do 1.5·m, kategoria gruntu III

1,50*1,50*1,20*9 = 24,3

24,3 ~24,300 m3

1.1.3 KNR 201/501/1

R�czne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległo�� do 3·m, kategoria gruntu I-III

24,0-(0,30*0,30*1,20*9) = 23,028

23,028 ~23,0 m3

3.1.4 KNR 201/505/1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r�czne, kategoria gruntu I-III

24,3-23 = 1,3

1,3 ~1,300 m2

3.2 OGRODZENIE
3.2.1 KNR 202/1801/2

Cokoły z fundamentami, betonowe 0,20x0,30·m, fundament 0,20x0,80·m

19 = 19,0

19,0 ~19,000 m

3.2.2 KNR 202/1801/5

Dodatek lub potr�cenie za ka�de 10·cm ró�nicy wysoko�ci cokołu lub fundamentu betonowego

R=-8,000   M=-8,000   S=-8,000

19 = 19,0

19,0 ~19,000 m

3.2.3 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji �elbetowych elementów budynków i budowli, pr�ty stalowe okr�głe gładkie, Fi 
do 7·mm/fi 8 0,03 t

3.2.4 KNR 202/203/1 (1)

Stopy fundamentowe betonowe, obj�to�� do 0,5·m3, transport betonu taczkami, japonkami

0,30*0,30*1,20*9 = 0,972

0,972 ~1,0 m3

3.2.5 KNR 202/1803/2

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2,40), wysoko�� 1,5·m, 
słupki z rur Fi 65

Slupki stalowe fi 65mm ,siatka 
powlekana o oczkach 40*40mm z drutu
fi 2.5mm 19 = 19,0

19,0 ~19,000 m

3.2.6 KNR 202/1808/3

Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szeroko��: wrota/furtka 3,0/1,0·m), wysoko�� 1,8·m

3,0*1,75 = 5,25

5,25 ~5,250 kpl

3.2.7 KNR 202/617/10

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, paskami z folii PCW szeroko�ci 50·cm

Dylatacja slupka od fundamentu - folia 
budowlana 0,30*18 = 5,4

5,4 ~5,400 m



PPNT-Strefa S2-Rogo�nica (ogrodz.przepompowni) Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 11460)
strona nr:   4

Ogrodzenie przepompowni

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

3.2.8 KNR 712/208/5 (1)

Malowanie p�dzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, ruroci�gi, Fi·58-219·mm, farba 
ogólnego stosowania biała

Farba akrylowa 21,6*0,204 = 4,4064

4,4064 ~4,4 m2

3.2.9 KNR 712/210/5 (1)

Malowanie p�dzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, ruroci�gi, Fi·58-219·mm, farba ftalowa 
nawierzchniowa ogólnego stosowania

Farba akrylowa 4,4*2 = 8,8

8,8 ~8,800 m2

3.2.10 KNR 712/208/3 (1)

Malowanie p�dzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, konstrukcje szkieletowe, farba 
ogólnego stosowania biała

FARBA AKRYLOWA 29,90*0,196 = 5,8604

5,8604 ~5,9 m2

3.2.11 KNR 712/210/3 (1)

Malowanie p�dzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje szkieletowe, farba ftalowa
nawierzchniowa ogólnego stosowania

Farba akrylowa 5,90*2 = 11,8

11,8 ~11,800 m2
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.2.1.1

ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
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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 odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów
wysokościowych.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wszystkimi czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy drogowej.

1.2.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem 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.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy
i końcowy punkt trasy.

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w OST „Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy 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.
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Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05
do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować
następujący sprzęt:
− teodolity lub tachimetry,
− niwelatory,
− dalmierze,
− tyczki,
− łaty,
− taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami
GUGiK (od 1 do 7).

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



4

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny
być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe
rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomić o tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie
nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez InŜyniera, zostaną wykonane na koszt
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim
przypadku obciąŜą Wykonawcę.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę
i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez
InŜyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robót. JeŜeli 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 naleŜą
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 uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do
punktów pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 500 m.

Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ
osi trasy drogowej, a takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim.

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej w terenie
płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być
odpowiednio zmniejszona, zaleŜnie od jego konfiguracji.

Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery
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robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych,
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez InŜyniera.

Rzędne reperów roboczych naleŜy 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 wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy naleŜy 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 zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co
50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moŜe być większe niŜ 5 cm dla pozostałych dróg powiatowych i innych.
Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć 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.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robót i w miejscach zaakceptowanych przez InŜyniera.

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej
1 metr oraz wykopów głębszych niŜ 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów
i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST„Wymagania ogólne”.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



6

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych naleŜy 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. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST„Wymagania ogólne”.

7.2. 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 InŜynierowi.

8. 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

SST 2.1.2

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



8

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu . 

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze
zdjęciem warstwy humusu , wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” . 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do
powtórnego uŜycia naleŜy stosować:
a) równiarki,
b) spycharki,
c) łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe,
d) koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą

zastosowania takiego sprzętu.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” .

4.2. Transport humusu

Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zaleŜy od odległości, warunków
lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami InŜyniera.

Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego
wykonania robót, względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), naleŜy dodatkowo stosować ręczne wykonanie
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez InŜyniera.

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, wysokości
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez InŜyniera, według faktycznego stanu
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych
ze zdjęciem warstwy humusu.

Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu
w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub
innym gruntem nieorganicznym.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola usunięcia humusu

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu . 

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 2.1.3

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują:

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) budowę nasypów drogowych,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub
z gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

1.3.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
i skarpami rowów.

1.3.3.Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.3.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m.

1.3.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

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

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

1.3.8.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa
robót drogowych.

1.3.9.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem
robót drogowych.

1.3.10.Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych
prac związanych z trasą drogową.

1.3.11.Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:

ds

d

s
I

ρ

ρ
=

gdzie:
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],

(Mg/m3),
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ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).

1.3.12. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:

10

60

d

d
U =

gdzie:
d60 - ........średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - ........średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.3.13. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia
gruntu, określona wg wzoru:

1

2
0

E

E
I =

gdzie:
E1 -moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 -moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w OST „Wymagania ogólne” .

2.2. Podział gruntów

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano
w SST 2.1.6.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem InŜyniera.
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza
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teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez InŜyniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST -2.1.6., powinny
być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. InŜynier moŜe
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4]

L
p
.

Wyszczeg
ólnienie

Je
d-

Grupy gruntów

właściwoś
ci

n
os
tk
i

niewysadzin
owe

wątpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj
gruntu

− rumosz
niegliniasty

− Ŝwir
− pospółka
− piasek gruby
− piasek średni
− piasek drobny
− ŜuŜel

nierozpadowy

− piasek pylasty
− zwietrzelina

gliniasta
− rumosz

gliniasty
− Ŝwir gliniasty
− pospółka

gliniasta

mało
wysadzinowe
− glina piasz-

czysta
zwięzła, glina
zwięzła, glina
pylasta
zwięzła

− ił, ił
piaszczys-ty, ił
pylasty

bardzo
wysadzinowe
− piasek

gliniasty
− pył, pył piasz-

czysty
− glina piasz-

czysta, glina,
glina pylasta

− ił warwowy
2 Zawartość

cząstek
≤ 0,075 mm
≤ 0,02 mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarność
bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0

4 Wskaźnik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
− odspajania i wydobywania gruntów - koparki,
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów - spycharki,
− transportu mas ziemnych - samochody wywrotki,
− sprzętu zagęszczającego - ubijaki, płyty wibracyjne . 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

.Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” .

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny być większe niŜ ± 10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót
ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 cm i -3 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej
o więcej niŜ ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań
w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny
przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne
wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

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

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku
podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać
przekrojom poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile
w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w
przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności
i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót
ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową i SST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą róŜnić się od wymiarów
projektowanych o więcej niŜ ± 5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być
zgodna z określoną dla skarp wykopów w SST – 2.1.5.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” .

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami
specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono
w SST 2.1.5 oraz SST 2.1.6.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

L
p
.

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i
pomiarów

1 Pomiar szerokości
korpusu ziemnego

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości
3 m i poziomicą lub niwelatorem, w
odstępach co 200 m na

2 Pomiar szerokości
dna rowów

prostych, w punktach głównych łuku, co
100 m na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na
łukach o R < 100 m

3 Pomiar rzędnych
powierzchni
korpusu ziemnego

oraz w miejscach, które budzą
wątpliwości

4 Pomiar pochylenia
skarp

5 Pomiar równości
powierzchni
korpusu

6 Pomiar równości
skarp
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7 Pomiar spadku
podłuŜnego
powierzchni
korpusu lub dna
rowu

Pomiar niwelatorem rzędnych w
odstępach co 200 m oraz w punktach
wątpliwych

8 Badanie
zagęszczenia gruntu

Wskaźnik zagęszczenia określać dla
kaŜdej ułoŜonej warstwy lecz nie rzadziej
niŜ w trzech punktach na 1000 m2

warstwy

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego

Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ
± 10 cm.

6.3.3. Szerokość dna rowów

Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5
cm.

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych
o więcej niŜ -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10%
wartości pochylenia wyraŜonego tangensem kąta.

6.3.6. Równość korony korpusu

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą
przekraczać 3 cm.

6.3.7. Równość skarp

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.

6.3.8. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych
projektowanych, większych niŜ -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być
zgodny z załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których
nie moŜna określić wskaźnika zagęszczenia naleŜy określić wskaźnik odkształcenia I0,
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4].
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6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na
właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5
i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za
obniŜoną jakość.

7. ODBIÓR ROBÓT

..... Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST
i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

PN-B-
02480:1986

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis
gruntów

PN-B-
04481:1988

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

PN-B-
04493:1960

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

PN-S-
02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

8.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa

1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa

1997.
13. Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,

Warszawa 2002.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 2.1.5.

WYKONANIE NASYPÓW
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru nasypów.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie nasypów.

1.3. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w SST-2.1.3.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-2.1.3.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w SST-2.1.4.pkt 2.

2.2. Grunty i materiały do nasypów

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania
określone w PN-S-02205 :1998 [4].

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.
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Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznacze
nie

Przydatne Przydatne
z zastrzeŜeniami

Treść
zastrzeŜenia

Na dolne
warstwy
nasypów
poniŜej
strefy
przemarza
nia

1. Rozdrobnione
grunty skaliste twarde
oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. świry i pospółki,
równieŜ gliniaste
3. Piaski grubo,
średnio i
drobnoziarniste,
naturalne i łamane
4. Piaski gliniaste z
domieszką frakcji
Ŝwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskaźniku
róŜnoziarnis-tości
U≥15
5. śuŜle
wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze
starych zwałów
(powyŜej 5 lat)
6. Łupki
przywęgłowe
przepalone
7. Wysiewki
kamienne o
zawartości frakcji
iłowej poniŜej 2%

1. Rozdrobnione grunty
skaliste miękkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyły piaszczyste
i pyły
4. Piaski próchniczne, z
wyjątkiem pylastych
piasków próchnicznych
5. Gliny piaszczyste,
gliny i gliny pylaste oraz
inne o wL < 35%
6. Gliny piaszczyste
zwięzłe, gliny zwięzłe i
gliny pylaste zwięzłe oraz
inne grunty o granicy
płynności wL od 35 do
60%
7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartości
frakcji iłowej ponad 2%

8. śuŜle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)
9. Iłołupki przywęglowe
nieprzepalone

10. Popioły lotne i
mieszaniny popiołowo-
ŜuŜlowe

- gdy pory w gruncie
skalistym będą
wypełnione gruntem lub
materiałem
drobnoziarnistym
- gdy będą wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wód
gruntowych i
powierzchniowych
- do nasypów nie
wyŜszych niŜ 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem
- w miejscach suchych
lub przejściowo
zawilgoconych

- do nasypów nie
wyŜszych niŜ 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadło wody
gruntowej znajduje się na
głębokości większej od
kapilarności biernej
gruntu podłoŜa
- o ograniczonej
podatności na rozpad -
łączne straty masy do 5%
- gdy wolne przestrzenie
zostaną wypełnione
materiałem
drobnoziarnistym
- gdy zalegają w
miejscach suchych lub są
izolowane od wody
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Na górne
warstwy
na-
sypów w
stre-
fie
przemar-
zania

1. świry i pospółki
2. Piaski grubo i
średnio-
ziarniste
3. Iłołupki
przywęglowe
przepalone
zawierające mniej niŜ
15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm
4. Wysiewki
kamienne o
uziarnieniu
odpowiadają-
cym pospółkom lub
Ŝwirom

1. świry i pospółki
gliniaste
2. Piaski pylaste i
gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły
4. Gliny o granicy
płynności mniejszej niŜ
35%
5. Mieszaniny popiołowo-
ŜuŜlowe z węgla
kamiennego
6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartości
frakcji iłowej >2%
7. śuŜle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste

- pod warunkiem
ulepszenia tych gruntów
spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne
popioły itp.

- drobnoziarniste i
nierozpado-
we: straty masy do 1%
- o wskaźniku nośności
wnoś≥10

W
wykopach i
miejscach
zerowych
do
głębokości
przemarza
nia

Grunty
niewysadzinowe

Grunty wątpliwe i
wysadzinowe

- gdy są ulepszane
spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi
popiołami itp.)

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST – 2.1.3.pkt 3.

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego

W tablicy 2 podano, dla róŜnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze
sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez InŜyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13]

Rodzaje gruntu

Rodzaje
urządzeń

niespoiste:
piaski, Ŝwiry,
pospółki

spoiste: pyły
gliny, iły

gruboziarniste
i kamieniste

Uwag
i o
przyd
at-

zagęszczających grubość
warstwy
[ m ]

liczba
przejś
ć
n ***

gruboś
ć
warstw
y
[ m ]

liczba
przejść
n ***

gruboś
ć
warstw
y
[ m ]

liczba
przejść
n ***

ności
masz
yn

Walce statyczne
 gładkie *

0,1 do
0,2

4 do
8

0,1 do
0,2

4 do 8 0,2 do
0,3

4 do 8 1)

Walce statyczne
okołkowane *

- - 0,2 do
0,3

8 do
12

0,2 do
0,3

8 do
12

2)
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Walce statyczne
ogumione *

0,2 do
0,5

6 do
8

0,2 do
0,4

6 do
10

- - 3)

Walce
wibracyjne
gładkie **

0,4 do
0,7

4 do
8

0,2 do
0,4

3 do 4 0,3 do
0,6

3 do 5 4)

Walce
wibracyjne
okołkowane **

0,3 do
0,6

3 do
6

0,2 do
0,4

6 do
10

0,2 do
0,4

6 do
10

5)

Zagęszczarki
wibracyjne **

0,3 do
0,5

4 do
8

- - 0,2 do
0,5

4 do 8 6)

Ubijaki
szybkouderzając
e

0,2 do
0,4

2 do4 0,1 do
0,3

3 do 5 0,2 do
0,4

3 do 4 6)

Ubijaki o masie
od 1 do 10 Mg
zrzucane z
wysokości od 5
do 10 m

2,0 do
8,0

4 do
10
uderz
eń w
punkt

1,0 do
4,0

3 do 6
uderze
ń w
punkt

1,0 do
5,0

3 do 6
uderze
ń w
punkt

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie naleŜy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy naleŜy
zagęszczać statycznie.
***) Wartości orientacyjne, właściwe naleŜy ustalić na odcinku doświadczalnym.
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoŜa. Zalecane do codziennego wygładzania
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.
3) Mało przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i cięŜkie, do gruntów kamienistych - walce
bardzo cięŜkie.
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST- 2.1.3.pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST- 2.1.3 pkt 5.
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5.2. Wykonanie nasypów

5.2.1. Przygotowanie podłoŜa w obrębie podstawy nasypu

Przed przystąpieniem do budowy nasypu naleŜy w obrębie jego podstawy zakończyć
roboty przygotowawcze, określone w SST- 2.1.1., SST-2.1.2., 2.1.3”.

5.2.1.1. Wycięcie stopni w zboczu

JeŜeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niŜ 1:5
naleŜy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku
górnej powierzchni, wynoszącym około 4% ± 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m.

5.2.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłoŜu nasypu

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych,
zalegających w strefie podłoŜa nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. JeŜeli
wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niŜ określona w tablicy 3, Wykonawca powinien
dogęścić podłoŜe tak, aby powyŜsze wymaganie zostało spełnione.

JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte
przez bezpośrednie zagęszczanie podłoŜa, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu
podłoŜa, umoŜliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoŜa nasypów do głębokości 0,5
m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartość Is dla:

o
wysokości,

autostrad innych dróg

m i dróg
ekspresowych

kategoria ruchu
KR3-KR6

kategoria ruchu
KR1-KR2

do 2 1,00 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo moŜna sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoŜa nasypu na podstawie
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.2.1.3. Spulchnienie gruntów w podłoŜu nasypów

JeŜeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to
przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na
głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu.

5.2.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany
z uwzględnieniem zasad podanych w pkcie 2.
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5.2.3. Zasady wykonania nasypów

5.2.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podłuŜnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez InŜyniera.

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleŜy
przestrzegać następujących zasad:
a) Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy

nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od

rodzaju gruntu i sprzętu uŜywanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu moŜe nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez InŜyniera prawidłowego
wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o róŜnych właściwościach naleŜy wbudowywać w oddzielnych warstwach,
o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste naleŜy wbudowywać
w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało
przepuszczalnego (o współczynniku K10 ≤ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około
4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny,
gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemoŜliwiać lokalne
gromadzenie się wody.

e) JeŜeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie
górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni
poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.

f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m naleŜy wykonać z gruntów
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaźniku
róŜnoziarnistości U ≥ 5. JeŜeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach,
InŜynier moŜe wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację
cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

5.2.3.2. Wykonanie nasypów nad przepustami

Nasypy w obrębie przepustów naleŜy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu
z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie
przepustów z innych poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu
w obrębie przekopu naleŜy uwzględnić wymagania określone w pkcie 5.2.3.4.
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5.2.3.3. Wykonywanie nasypów na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 naleŜy zabezpieczyć nasyp
przed zsuwaniem się przez:
a) wycięcie w zboczu stopni wg pktu 5.2.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyŜej nasypu.

Przy pochyłościach zbocza większych niŜ 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności
nasypu przez podparcie go murem oporowym.

5.2.3.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu naleŜy wykonywać w jego skarpie stopnie
o szerokości do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części
nasypu, wykonanych z gruntów o róŜnych właściwościach lub w róŜnym czasie.

5.2.3.5. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów

Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 10% jej wartości.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy
gruntu.

Osuszenie moŜna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki
potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pktu 5.2.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie naleŜy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia
następnego. JeŜeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie
jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez InŜyniera, to moŜe on
nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.

5.2.3.6. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest
moŜliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów
przemieszanych ze śniegiem lub lodem.

W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed
wznowieniem prac naleŜy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

JeŜeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie naleŜy jej przed
rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



32

5.2.4. Zagęszczenie gruntu

5.2.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu

KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona
z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących
warunków.

RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2. Grubość warstwy

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej
zaleca się określić doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie
z zasadami podanymi w pkcie 5.2.4.3.

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw róŜnych gruntów oraz liczby
przejazdów róŜnych maszyn do zagęszczania podano w pkcie 3.

5.2.4.3. Wilgotność gruntu

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej,
z tolerancją:

a) w gruntach niespoistych ±2 %
b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, −2 %
c) w mieszaninach popiołowo-ŜuŜlowych +2%, −4 %

Sprawdzenie wilgotności gruntu naleŜy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością
określoną w pktach 6.3.2 i 6.3.3.

5.2.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania

W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego
i wtórnego modułu odkształcenia.

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], naleŜy stosować tylko dla
gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest moŜliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is,
według BN-77/8931-12 [9].

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9],
powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartość Is dla:
Strefa autostrad innych dróg
nasypu i dróg

ekspresowy
ch

kategoria
ruchu
KR3-KR6

kategoria
ruchu
KR1-KR2

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00

NiŜej leŜące warstwy nasypu do
głębokości
od powierzchni robót ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady)
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)

1,00
-

-
1,00

-
0,97

Warstwy nasypu na głębokości od
powierz-
chni robót ziemnych poniŜej:
- 2,0 m (autostrady)
- 1,2 m (inne drogi)

0,97
-

-
0,97

-
0,95

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne
jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0

określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4].
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niŜ:

a) dla Ŝwirów, pospółek i piasków
b) 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0,
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin

zwięzłych, iłów – 2,0,
e) dla gruntów róŜnoziarnistych (Ŝwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów

piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) –
3,0,

f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,
g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych.

JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej
i powtórnie zagęścić. JeŜeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał,
o ile InŜynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.
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5.2.4.5. Próbne zagęszczenie

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni
300 m2, powinien być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt
czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m kaŜde. Poszczególne warstwy układanego
gruntu powinny mieć w kaŜdym pasie inną grubość z tym, Ŝe wszystkie muszą mieścić się
w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być
równa optymalnej z tolerancją podaną w pkcie 5.2.4.3. Grunt ułoŜony na poletku według
podanej wyŜej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po kaŜdej serii przejść maszyny
naleŜy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod
pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych).

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia naleŜy wykonać co najmniej w 4 punktach,
z których co najmniej 2 powinny umoŜliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części
warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami
podanymi w pkcie 5.2.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz
grubość warstwy rozkładanego gruntu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST -2.1.3.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności
z wymaganiami określonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli naleŜy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności
z wymaganiami określonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji
projektowej i SST.

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zagęszczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
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6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na
próbkach pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niŜ jeden raz na 3000 m3. W kaŜdym badaniu
naleŜy określić następujące właściwości:
− skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1],
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988 [1],
− granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1],
− kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3],
− wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają
na sprawdzeniu:
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie,
b) odwodnienia kaŜdej warstwy,
c) grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania naleŜy przeprowadzić

nie rzadziej niŜ jeden raz na 500 m2 warstwy,
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.2.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.2.3.8 i 5.2.3.9, dotyczących wbudowania

gruntów w okresie deszczów i mrozów.

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia
z wartościami określonymi w pktach 5.2.1.2 i 5.2.4.4. Do bieŜącej kontroli zagęszczenia
dopuszcza się aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy
BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4].

Zagęszczenie kaŜdej warstwy naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ:
− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,
− jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego

i wtórnego modułu odkształcenia.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów

laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod
nasypem powinna być potwierdzona przez InŜyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
− prawidłowości wykonania skarp,
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− szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności

z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi
w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie 5.2.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów
geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru podano w SST- 2.1.3..

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w SST- 2.1.3 .
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 2.1.6.

PRZEPUSTY  POD KORONĄ DROGI
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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 wykonywaniem przepustów pod koroną
drogi oraz ścianek czołowych jako samodzielnych elementów.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem przepustów pod koroną drogi oraz ścianek czołowych jako samodzielnych
elementów.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜący do
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego,
pieszego.

1.3.2. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest
z elementów prefabrykowanych.

1.3.3. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych
lub Ŝelbetowych.

1.3.4. Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci
ścian równoległych do osi drogi (lub głowic kołnierzowych), słuŜący do moŜliwie łagodnego
(bez dławienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu
drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia
elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.3.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w OST „Wymagania ogólne” . 
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2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą OST są:
− beton,
− materiały na ławy fundamentowe,
− materiały izolacyjne,
− deskowanie konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych.

2.3. Beton i jego składniki

2.3.1. Wymagane właściwości betonu

Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleŜności od warunków
ich eksploatacji, naleŜy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi
wykonywania betonów do konstrukcji mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej:
- B 25 - prefabrykaty, ścianki czołowe, przepusty, skrzydełka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustów betonowych musi spełniać następujące wymagania wg
PN-B-06250 [8]:
− nasiąkliwość nie większa niŜ 4 %,
− przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8,
− odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów
powinno spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas B 25, B 30
i wyŜszych.

Grysy

Do betonów stosować naleŜy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze
ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem
zaakceptowania przez InŜyniera.

Grysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów

Lp. Właściwości Wymagania

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niŜ: 1

2 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niŜ: 20

3 Wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niŜ:
- dla grysów granitowych
- dla grysów bazaltowych i innych

16
8

4 Nasiąkliwość, %, nie więcej niŜ: 1,2

5 Mrozoodporność wg metody bezpośredniej, %,
nie więcej niŜ

2
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6 Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody
bezpośredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie więcej
niŜ:

10

7 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niŜ: 0,1

8 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niŜ: 0,25

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niŜ:

wzorcowa

10 Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18])
nie wywołująca zwiększenia
wymiarów liniowych ponad
0,1%

11 Zawartość podziarna, %, nie więcej niŜ: 5

12 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niŜ: 10

Piasek
NaleŜy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku

rzecznego i kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym
w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji
przepustów

Lp. Właściwości Wymagania

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niŜ: 1,5

2 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niŜ: 0,2

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej
niŜ:

0,25

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niŜ:

wzorcowa

5 Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18])
nie wywołująca zwiększenia
wymiarów liniowych ponad
0,1%

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:
do 0,25 mm - od 14 do 19 %
do 0,5 mm - od 33 do 48 %
do 1 mm - od 57 do 76 %

świr
świr powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie

cech fizycznych i chemicznych.
Ponadto mrozoodporność Ŝwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-

B-11112 [19] ogranicza się do 10 %.
świr powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania dla Ŝwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji
przepustów

Lp.
Właściwości Wymagania

1 Wytrzymałość na miaŜdŜenie, wskaźnik
rozkruszenia, %, nie więcej niŜ:

12

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niŜ: 5

3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niŜ: 1,0

4 Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach,
%, nie więcej niŜ:

5,0

5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niŜ: 20

6 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niŜ: 1,5

7 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej
niŜ:

0,25

8 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niŜ: 0,1

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niŜ:

wzorcowa

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu
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2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa
uziarnienia mieszanki mineralnej mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia,
rys. 1.

2.3.4. Składowanie kruszywa

Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw.

PodłoŜe

powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia
kruszywa w trakcie jego składowania i poboru.

Poszczególne kruszywa naleŜy składować oddzielnie, w zasiekach uniemoŜliwiających
wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniŜej 4 mm) były
chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń.

Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione
z InŜynierem.

2.3.5. Cement

2.3.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien
spełniać wymagania normy PN-B-19701 [21].

NaleŜy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas
B 25, B 30 i B 40 naleŜy stosować cement klasy 32,5 i 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania ogólne dla cementu do betonowych elementów konstrukcji

przepustów

Lp. Wymagania Marka cementu

42,5 32,5

1 Wytrzymałość na ściskanie, po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej niŜ: po 7 dniach

po 28 dniach
-
42,5

16
32,5

2 Czas wiązania początek wiązania, najwcześ-
niej po upływie min.
koniec wiązania najpóźniej, h

60

12

60

12
3 Stałość objętości, mm nie więcej niŜ: 10 10
4 Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niŜ: 3,5 3,5
5 Zawartość chlorków, %, nie więcej niŜ: 0,10 0,10
6 Zawartość alkaliów, %, nie więcej niŜ: 0,6 0,6
7 Łączna zawartość dodatków specjalnych

(przyśpieszających twardnienie, plastyfikujących,
hydrofobizujących) i technologicznych, dopuszczonych do
stosowania przez ITB, % masy cementu, nie więcej niŜ

5,0 5,0
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Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu
i jego jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez InŜyniera.

2.3.5.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-
88/6731-08 [36].

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
a) dla cementu workowanego

− składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone
z boków przed opadami),

− magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe. W kaŜdym ze zbiorników

naleŜy przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy.

2.3.6. Woda

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną.
Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie moŜe być uŜyta do momentu jej przebadania

na zgodność z podaną normą.

2.3.7. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to
dokumentacja projektowa i SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju
domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8].
Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010 [22].

2.4. Materiały izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustów betonowych i ścianek czołowych naleŜy
stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę
techniczną oraz atest producenta:
− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25],
− papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],
− .

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie naleŜy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:

− drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26],
− tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],
− tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
− gwoździe wg BN-87/5028-12 [35],
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− śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-
M-82505 [33] i PN-M-82010 [30],

− płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca
wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez InŜyniera.

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji
InŜyniera.

2.6. Materiały na ławy fundamentowe

Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na:
− ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12],

2.7. Zaprawa cementowa

Do kamiennej ścianki czołowej naleŜy stosować zaprawy cementowe wg PN-B-14501
[20] marki nie niŜszej niŜ M 12.

Do zapraw naleŜy stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21],
piasek wg PN-B-06711 [7] i wodę wg PN-B-32250 [24].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− koparki do wykonywania wykopów głębokich,
− sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych,
− Ŝurawi samochodowych,
− betoniarek,
− innego sprzętu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST„Wymagania ogólne” .

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport kruszywa

Kamień i kruszywo naleŜy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać
BN-67/6747-14 [37].
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4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36].
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami

transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany

konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.4. Transport prefabrykatów

Transport zewnętrzny
Elementy prefabrykowane mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu

w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami.
Do transportu moŜna przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co

najmniej 0,75 R (W).

4.2.5. Transport drewna i elementów deskowania

Drewno i elementy deskowania naleŜy przewozić w warunkach chroniących je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją
i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” .

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
− odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z InŜynierem,
− regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub

SST,
− czasowego przełoŜenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji

projektowej, SST lub wskazówek InŜyniera.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z SST- 2.1.4. „Roboty
ziemne”.

Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej,
SST i zaleceń InŜyniera. W szczególności zabezpieczenie moŜe polegać na:
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− stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,
− podparciu lub rozparciu ścian wykopów,
− stosowaniu ścianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów moŜna stosować drewno, elementy stalowe
lub inne materiały zaakceptowane przez InŜyniera.

Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego uŜytku.
Typ ścianki oraz sposób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z dokumentacją projektową
i zaleceniami InŜyniera.

Po wykonaniu robót ściankę szczelną naleŜy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać
gruntem i zagęścić.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą InŜyniera, ścianki szczelne moŜna pozostawić
w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana
warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta
powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem
nie powodującym spulchnienia gruntu.

Odchyłki rzędnej wykonanego podłoŜa od rzędnej określonej w dokumentacji
projektowej nie moŜe przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiał zasypki przepustu naleŜy stosować Ŝwiry, pospółki i piaski co najmniej
średnie.
Zasypkę nad przepustem naleŜy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami

jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji
projektowej lub SST.

Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach naleŜy przyjmować wg PN-S-
02205 [34].

5.5. Ławy fundamentowe pod przepustami

Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową
i SST.

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:
a) róŜnice wymiarów ławy fundamentowej w planie:

± 2 cm dla przepustów sklepionych,
± 5 cm dla przepustów pozostałych,

b) róŜnice rzędnych wierzchu ławy:
± 0,5 cm dla przepustów sklepionych,
± 2 cm dla przepustów pozostałych.

RóŜnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą
spowodować spiętrzenia wody w przepuście.
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5.6. Roboty betonowe

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna
odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej
szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez:
− kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia,
− zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,
− sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250
[8]. Nie moŜe ona być osiągnięta przez większe zuŜycie wody niŜ to jest przewidziane
w składzie mieszanki. Zaleca się sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej
przez próbę formowania w warunkach zbliŜonych do rzeczywistych.

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie moŜe przekraczać: 2 %
w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku
stosowania domieszek napowietrzających.

Recepta mieszanki betonowej moŜe być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub
obliczeniowo-doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach.

Do celów produkcyjnych naleŜy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą
zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniŜszych
przypadków:
− zmiana rodzaju składników,
− zmiana uziarnienia kruszywa,
− zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany

w całkowitej ilości wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej ± 5 dcm3.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach

przeciwbieŜnych lub betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być
dozowane wagowo z dokładnością:

± 2 % dla cementu, wody, dodatków,
± 3 % dla kruszywa.
Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niŜ 90 % i nie

moŜe być większa niŜ 100 % jej pojemności roboczej.
Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być

krótszy niŜ 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej nie moŜe róŜnić się od konsystencji załoŜonej (wg

recepty roboczej) więcej niŜ ± 20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie
mieszanki betonowej naleŜy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu
z InŜynierem.
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5.6.2. Wykonanie deskowań

Przy wykonaniu deskowań naleŜy stosować zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowań
drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno
zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie
powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. Przed
wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć
wyciek zaprawy i moŜliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być
obficie zlewane wodą.

5.6.3. Betonowanie i pielęgnacja

Elementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową i SST oraz powinny odpowiadać wymaganiom:
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania,

dojrzewania, pielęgnacji i transportu.
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ

+ 5o C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niŜszej niŜ 5o

C, jednak wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o

C w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie
co najmniej 7 dni.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi
beton przed deszczem i inną wodą.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250
[24].

Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji InŜyniera.
Rozformowanie konstrukcji, jeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,

moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej.

5.7. MontaŜ betonowych elementów prefabrykowanych przepustu

Elementy przepustu z prefabrykowanych elementów powinny być ustawiane na
przygotowanym podłoŜu zgodnie z dokumentacją projektową. Styki elementów powinny być
wypełnione zaprawą cementową wg PN-B-14501 [20].

5.8. Izolacja przepustów

Przed ułoŜeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej,
powierzchnie izolowane naleŜy zagruntować np. przez:
− posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez InŜyniera.

Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułoŜeniem izolacji naleŜy smarować
lepikiem bitumicznym na gorąco i ułoŜyć izolację z papy asfaltowej.
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Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez InŜyniera.
Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem naleŜy smarować dwukrotnie lepikiem
bitumicznym na gorąco.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” .

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych

Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych naleŜy przeprowadzić
z uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola robót betonowych i Ŝelbetowych

W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników
betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablicą 6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia
w porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].
Tablica 6. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250

[8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania

1 Badania składników betonu
1.1. Badanie cementu
- czasu wiązania
- stałości objętości
- obecności grudek

PN-B-19701 [21] bezpośrednio przed uŜyciem
kaŜdej dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa
- składu ziarnowego
- kształtu ziarn
- zawartość pyłów mineralnych
- zawartości zanieczyszczeń

obcych
- wilgotności

PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]
PN-B-06714-13[14]

PN-B-06714-12[13]
PN-B-06714-18[17]

kaŜdej dostarczonej partii
kaŜdej dostarczonej partii
kaŜdej dostarczonej partii

kaŜdej dostarczonej partii
bezpośrednio przed uŜyciem

1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24]
przy rozpoczęciu robót oraz
w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń

1.4. Badanie dodatków
i domieszek

Instrukcja ITB 206/77 [43]

2 Badania mieszanki betonowej
- urabialności
- konsystencji

- zawartości powietrza w
mieszance betonowej

PN-88/B-06250 [8]
przy rozpoczęciu robót
przy proj.recepty i 2 razy na
zmianę roboczą
przy ustalaniu recepty oraz
2 razy na zmianę roboczą
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3 Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymałości

na ściskanie na próbkach
PN-88/B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty oraz
po wykonaniu kaŜdej partii
betonu

3.2. Badania nieniszczące
betonu w konstrukcji

PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]

w przypadkach technicznie
uzasadnionych

3.3. Badanie nasiąkliwości PN-B-06250 [8]
przy ustalaniu recepty,3
razy w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niŜ raz na 5000m3 betonu

3.4. Badanie odporności na
działanie mrozu

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty 2
razy w czasie wykonywania
konstrukcji, ale nie rzadziej
niŜ raz na 5000 m3 betonu

3.5. Badanie przepuszczalności
wody

przy ustalaniu recepty,3
razy w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niŜ raz na 5000 m3 betonu

6.5. Kontrola wykonania ławy fundamentowej

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej naleŜy sprawdzić:
− rodzaj materiału uŜytego do wykonania ławy,
− usytuowanie ławy w planie,
− rzędne wysokościowe,
− grubość ławy,
− zgodność wykonania z dokumentacją projektową.

6.6. Kontrola połączenia prefabrykatów

Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania
zgodności zmontowanego przepustu z dokumentacją projektową oraz ustaleniami
punktu 5.8.

6.7. Kontrola izolacji ścian przepustu

Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności
z wymaganiami punktu 5.8.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki
pozytywne.
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7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie wykopu,
− wykonanie ław fundamentowych,
− wykonanie deskowania,
− wykonanie izolacji przepustu.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarów elementów budowlanych z betonu

2. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych

3 PN-B-06250 Beton zwykły
4 PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania

techniczne
5 PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na
ściskanie

6 PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości
betonu na ściskanie za pomocą młotka
SCHMIDTA typu N

7 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
8 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie

zawartości zanieczyszczeń obcych
9 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

zawartości pyłów mineralnych
10 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu

ziarnowego
11 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu

ziarn
12 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie

nasiąkliwości
13 PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie

reaktywności alkalicznej
14 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do

nawierzchni drogowych
15 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
16 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład,

wymagania i ocena zgodności
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17 PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
18 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
19 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
20 PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na

gorąco
21 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
22 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
23 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
24 PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
25 PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach

drewnianych
26 PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym
27 PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym
28 PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym
29 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania

30 BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem
gładkim, okrągłym i kwadratowym

31. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
32. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa

asfaltowa na taśmie aluminiowej
33. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów

budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania
i badania

8.2. Inne dokumenty

34. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów
kruszywowych.

35. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
36. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych.

GDDP, Warszawa, 1990 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST. – 2.1.7.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA
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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 wykonywaniem koryta wraz
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa gruntowego.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” .

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości
gruntu podłoŜa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” . 
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania
i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny
być wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub
w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno
umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych
niŜ co 10 metrów.

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu,
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.

Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób
wykonania musi być zaakceptowany przez InŜyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odkład w miejsce wskazane przez InŜyniera.

Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi
w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa

Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne
podłoŜa.

JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość
zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych
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rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia,
określonych w tablicy 1.

Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania.
Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie
z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is)

Minimalna wartość Is dla:
Strefa Autostrad i

dróg
Innych dróg

korpusu ekspresowych Ruch
cięŜki

i bardzo
cięŜki

Ruch
mniejszy
od cięŜkiego

Górna warstwa o grubości
20 cm

1,03 1,00 1,00

Na głębokości od 20 do 50
cm od powierzchni podłoŜa 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie
obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien
przekraczać 2,2.

Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa

PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane
w dobrym stanie.

JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera.

JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawę wykona on na własny koszt.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych
i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta
i wyprofilowanego podłoŜa

Lp. Wyszczególnienie
badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzędne
wysokościowe

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m
dla pozostałych dróg

6 Ukształtowanie osi w
planie *)

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m
dla pozostałych dróg

7 Zagęszczenie,
wilgotność gruntu
podłoŜa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niŜ raz na 600 m2

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

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa)

Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości
projektowanej o więcej niŜ +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa)

Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].

Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
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Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne
z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

 Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5
cm dla pozostałych dróg.

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa)

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2].
Wilgotność gruntu podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od
-20% do + 10%.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podłoŜa)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST

i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 dały wyniki pozytywne.
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-

17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotności

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez
obciąŜenie płytą

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

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 2.1.8.

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



61

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułoŜeniem
następnej warstwy nawierzchni.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” . 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w OST „Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
− upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
− asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgodą InŜyniera.

2.3. Wymagania dla materiałów

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4. ZuŜycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zuŜycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zuŜycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza ZuŜycie (kg/m2)

1 Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6
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Dokładne zuŜycie lepiszczy powinno być ustalone w zaleŜności od rodzaju warstwy
i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez InŜyniera.

2.5. Składowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenia jego
jakości.

Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych w urządzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub Ŝelbetowych przy
spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych.

Emulsję moŜna magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naleŜy stosować zbiornika walcowego leŜącego, ze względu na tworzenie się na
duŜej powierzchni cieczy „koŜucha” asfaltowego zatykającego później przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy przestrzegać zasad ustalonych przez
producenta.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− szczotek mechanicznych,

zaleca się uŜycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być

wykonana z twardych elementów czyszczących i słuŜyć do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać

miękkie elementy czyszczące i słuŜyć do zamiatania. Zaleca się uŜywanie szczotek
wyposaŜonych w urządzenia odpylające,
− spręŜarek,
− zbiorników z wodą,
− szczotek ręcznych.

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka
powinna być wyposaŜona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie
i regulowanie następujących parametrów:
− temperatury rozkładanego lepiszcza,
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
− obrotów pompy dozującej lepiszcze,
− prędkości poruszania się skrapiarki,
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
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− dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było

moŜliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości

załoŜonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” .

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych,
posiadających izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe
i zabezpieczonych przed dostępem wody.

Emulsja moŜe być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem
emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji
powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej
niŜ 1 m3, a kaŜda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umoŜliwiające przepływ emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny
być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota
i kurzu przy uŜyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem.
W miejscach trudno dostępnych naleŜy uŜywać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na
terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być

oczyszczona z kurzu przy uŜyciu spręŜonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
JeŜeli do czyszczenia warstwy była uŜywana woda, to skropienie lepiszczem moŜe

nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy.
Skropienie warstwy moŜe rozpocząć się po akceptacji przez InŜyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy uŜyciu skrapiarek,

a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węŜa z dyszą rozpryskową).
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC)

1
2

Asfalt drogowy D 200
Asfalt drogowy D 300

od 140 do 150
od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsję naleŜy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.
JeŜeli do skropienia została uŜyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być

pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umoŜliwienia penetracji
lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zaleŜności od rodzaju uŜytej emulsji
czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed ułoŜeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko
niezbędny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” .

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie
warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej
ilości lepiszcza w zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, Ŝe Wykonawca
powinien kontrolować dla kaŜdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane
właściwości

Badanie
według normy

1 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zuŜycia lepiszcza

NaleŜy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej
w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza
i kruszywa” [4].
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7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST

i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 dały wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do

nawierzchni drogowych

8.2. Inne dokumenty

4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”.
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 2.1.9.

PODBUDOWA Z  TŁUCZNIA KAMIENNEGO
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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 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.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej
lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.

1.3.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” .

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w OST „Wymagania ogólne” .

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 naleŜy uŜyć następujące rodzaje kruszywa, według
PN-B-11112 [8]:
− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
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− kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

InŜynier moŜe 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 naleŜy stosować
kruszywo gatunku co najmniej 2.

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 niŜ:

- w tłuczniu
- w klińcu

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ:

35
40

30

50
50

35
2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej

niŜ:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych
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 niŜ:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych
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 niŜ:
- w klińcu
- w tłuczniu

30
nie bada
się

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

Lp. Właściwości
Podbudowa
jednowarstwo
wa lub
podbudowa
zasadnicza

Podbudowa
pomocnicza

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, odsia-

nych na mokro, % m/m, nie więcej niŜ:
- w tłuczniu
- w klińcu

b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niŜ:
- w tłuczniu i w klińcu

c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niŜ:
- w tłuczniu i w klińcu

d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niŜ:
- 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 niŜ:
- w tłuczniu i w klińcu 0,2 0,3

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie więcej niŜ:
- 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

niŜ:
wzorcowa

2.4. Woda

Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy moŜe być
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozłoŜenia klińca,
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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 OST „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜe pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone
w SST – 2.1.8. „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”.

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową
tłuczniową powinna być ułoŜona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoŜa.

W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym
gruntem podłoŜa warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek
nieprzenikania cząstek drobnych, wyraŜony 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 podłoŜa.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie

zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń InŜyniera, z tolerancjami określonymi
w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera.

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

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie moŜe być po zagęszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy
podbudowy po zagęszczeniu nie moŜe przekraczać 20cm. Podbudowę o grubości powyŜej
20 cm naleŜy wykonywać w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno być rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu
układarki albo równiarki. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby
po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/m. Zagęszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo
przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni.
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od
dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku
jej górnej krawędzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa
grubego naleŜy rozłoŜyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zagęszczania naleŜy uŜyć 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. JeŜeli to
konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego naleŜy powtarzać aŜ do
chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy 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 niŜ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek próbny

JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej

grubości warstwy po zagęszczeniu,
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego

wskaźnika zagęszczenia.
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Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu do
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie
powinna być mniejsza niŜ 200 m.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera.
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka

próbnego przez InŜyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera,
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego
utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” .

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu
akceptacji.

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

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.
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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 kaŜdej zmianie źródła
pobierania materiałów

6.3.2. Badania właściwości kruszywa

Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi.

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
InŜyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób
losowy, w obecności InŜyniera.

6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.
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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 podłuŜna
w sposób ciągły planografem albo co
20 m łatą na kaŜdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe
co 100 m w osi jezdni i na jej
krawędziach

6 Ukształtowanie osi w planie*)
co 100 m

7 Grubość podbudowy
Podczas budowy:

w 3 punktach na kaŜdej działce
roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na
400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ
raz na 2000 m2

8 Nośność podbudowy
nie rzadziej niŜ raz na 3000 m2

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

6.4.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od
szerokości warstwy wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji
projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy

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

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

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

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

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

6.4.7. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ:
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nośność podbudowy

Pomiary nośności podbudowy naleŜy 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 zaleŜności od kategorii ruchu

Kategoria ruchu
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy
uŜyciu płyty o średnicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M I

E Wtórny M II

E

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 naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu
odkształcenia M II

E do pierwotnego modułu odkształcenia M I

E jest nie większy od 2,2.

I

E

II

E

M

M
≤ 2,2
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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.

JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ
5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyŜej leŜącym, 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), dołoŜenie 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 InŜyniera, 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

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

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

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne 8. przepisy związane
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8.1. 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 podłoŜa
przez obciąŜenie płytą

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

8.2. Inne dokumenty

Nie występują.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST- 2.1.10.

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
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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 wykonywaniem podbudowy z betonu
asfaltowego.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

Podbudowę z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od
KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”,
IBDiM - 1997 [12] wg poniŜszego zestawienia:

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobę

KR1 ≤ 12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego
o określonym składzie i uziarnieniu.

1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością
asfaltu wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

1.3.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułoŜona i zagęszczona.

1.3.4. Podbudowa asfaltowa - warstwa nośna z betonu asfaltowego spełniająca funkcje nośne w
konstrukcji nawierzchni.

1.3.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.3.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.3.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

1.3.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
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1.3.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany
w warunkach zbliŜonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu
i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.3.10. Kategoria ruchu (KR) – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

1.3.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” .

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w OST „Wymagania ogólne”.

2.2. Asfalt

NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6].
Rodzaje stosowanych asfaltów drogowych w zaleŜności od kategorii ruchu podano

w tablicy 1.

2.3. Wypełniacz

NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania PN-S-96504:1961 [9] dla
wypełniacza podstawowego i zastępczego.

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

2.4. Kruszywo

W zaleŜności od kategorii ruchu naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 1.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego

Lp
.

Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów
w zaleŜności od kategorii
ruchu

nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR
6

1 Kruszywo łamane zwykłe i
granulowane z surowca skalnego oraz
sztucznego (ŜuŜle), wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

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

kl I, II; gat.
1, 2

2 świr i mieszanka wg PN-B-11111:1996
[1]

kl. I, II -

3 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [14]

kl I, II III; gat
1, 2

kl I, II; gat.
1, 2

4 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 gat. 1, 21)

5 Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 [9]

b) innego pochodzenia wg orzeczenia
laboratorium drogowego

podstawowy,
zastępczy,
pyły z
odpylania,
popioły lotne

podstawowy

pyły z
odpylania 2)

6 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965
[6]

D70, D50 D70, D50

1) Stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej ≥ 1
2) Stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów z odpylania ≥ 1

2.5. Asfalt upłynniony

NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-
96173:1974 [7].

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania
określone w WT.EmA-99 [13].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” . 
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3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek

mineralno-asfaltowych,
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− skrapiarek,
− walców lekkich, średnich i cięŜkich,
− walców ogumionych cięŜkich o regulowanym ciśnieniu w oponach,
− szczotek mechanicznych i/lub innych urządzeń czyszczących,
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Asfalt

Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w:

− cysternach kolejowych,
− cysternach samochodowych,
− bębnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InŜyniera.

4.2.2. Wypełniacz

Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu
materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin
z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
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Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni
wyposaŜonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca
dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności
InŜyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.

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

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu

Rzędne krzywych granicznych MM w zaleŜności od kategorii ruchu
Wymiar
oczek

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0
do 31,5

od 0
do 25

od 0
do 20

od 0
do 16

od 0
do 12,8

od 0
do 31,5

od 0
do 25

Przechodzi
przez:38,1
31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
zawartość
ziarn > 2,0
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

100
85÷100
72÷100
62÷88
53÷80
45÷72
37÷63
33÷58
29÷53
23÷45
17÷35

(65÷83)
10÷26
6÷19
4÷16
3÷12
3÷11
3÷7

100
87÷100
76÷100
66÷93
57÷86
48÷77
42÷71
36÷64
27÷53
19÷40

(60÷81)
12÷28
8÷20
6÷17
5÷13
5÷12
4÷8

100
83÷100
70÷100
59÷90
48÷80
42÷74
35÷65
27÷53
20÷40

(60÷80)
13÷29
8÷21
7÷18
5÷14
5÷13
4÷8

100
90÷100
80÷100
68÷90
60÷83
53÷75
40÷60
26÷45

(55÷74)
17÷30
11÷22
9÷19
6÷14
6÷13
4÷8

100
89÷100
76÷100
69÷93
60÷85
47÷70
30÷51

(49÷70)
16÷34
9÷24
7÷20
5÷14
5÷12
4÷8

100
85÷100
72÷100
62÷86
53÷75
45÷66
37÷58
33÷53
29÷48
24÷40
17÷30

(70÷83)
10÷22
6÷17
5÷15
4÷11
4÷10
3÷6

100
87÷100
76÷100
66÷90
57÷81
48÷71
42÷65
36÷58
27÷47
19÷35

(65÷81
)
12÷24
7÷18
6÷15
5÷12
5÷11
4÷7

Orientacyjna
zawartość
asfaltu w
MMA ,%,
m/m

3,5÷4,5 3,8÷4,8 4,0÷5,2 4,0÷5,5 4,0÷5,8 2,8÷4,5 3,0÷4,7

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1 do 2.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 31,5 mm podbudowy
nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR 3 do KR 6

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm podbudowy
nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR 3 do KR 6
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Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3 lp.
od 1 do 5.

Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania
podane w tablicy 3 lp. od 6 do 8.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie
i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe
i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy
uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zaleŜności od temperatury.

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi,
względnie przepływomierza, lecz nie więcej niŜ ± 2 % w stosunku do masy składnika.

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C.

 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
− dla D 50 od 145o C do 165o C,
− dla D 70 od 140o C do 160o C

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu
asfaltowego

Lp. Właściwości
Wymagania wobec MMA
i podbudowy z BA w

zaleŜności od kategorii
ruchu
KR 1 lub KR
2

KR 3 do KR 6

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga
się

≥ 16,0 (≥ 22,0)2)

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla
w temperaturze 60o C, zagęszczonych
2x75 uderzeń ubijaka , kN

≥ 8,0 ≥ 11,0

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 1,5 do
4,0

od 1,5 do 3,5

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., %
v/v

od 4,0 do
8,0

od 4,0 do 8,0

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w
próbkach jw., %

≤ 75,0 ≤ 72,0
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6 Grubość w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu:

od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm
od 0 mm do 25,0 mm
od 0 mm do 31,5 mm

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

od 8,0 do
10,0

od 9,0 do
16,0

od 8,0 do 14,0
od 9,0 do 16,0

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v od 4,5 do
9,0

od 4,5 do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48
[15], dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA

2) specjalne warunki , obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym,
skanalizowanym, itp.

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego
kruszywa nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej poniŜej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
− z D 50 od 140o C do 170o C,
− z D 70 od 135o C do 165o C.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej moŜe być niŜsza o 10oC od minimalnej
temperatury podanej powyŜej.

5.4. Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜe pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane,
równe, ustabilizowane i nośne.

Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta.
Przed rozłoŜeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podłoŜe

naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu

upłynnionego, w zaleŜności od rodzaju podłoŜa pod podbudowę, wynoszą od 0,2 do 1,0 kg/m2.
Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem

lub materiałem uszczelniającym, określonym w SST i zaakceptowanym przez InŜyniera.

5.5. Połączenie międzywarstwowe

Podbudowę z betonu asfaltowego naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem
upłynnionym przed ułoŜeniem następnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego
połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST.
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Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego wynoszą od 0,3 do 0,5 kg/m2.

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub odparowaniu upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:
− 8 h przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
− 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.

5.6. Warunki przystąpienia do robót

Podbudowa z betonu asfaltowego moŜe być wykonywana, gdy temperatura otoczenia
jest nie niŜsza od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +100 C dla wykonywanej
warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zarób próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu

zaprojektowanego podano w tablicy 4.

Tablica 4. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

Lp. Składniki mieszanki
Mieszanki mineralno-asfaltowe
do nawierzchni dróg o kategorii
ruchu

mineralno-asfaltowej KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Ziarna pozostające na sitach o

oczkach # (mm): 31,5; 25,0; 20,0;
16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0

± 5,0 ± 4,0

2 Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15;
0,075

± 3,0 ± 2,0

3 Ziarna przechodzące przez sito o
oczkach # 0,075mm

± 2,0 ± 1,5

4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3

5.8. Odcinek próbny

JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy,
− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem,

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,
− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia

warstwy.
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Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do
wykonania podbudowy.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera.
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka

próbnego przez InŜyniera.

5.9. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacją projektową.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej
niŜ: dla asfaltu D 50 130o C,
− dla asfaltu D 70 125o C.

Zagęszczanie mieszanki naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik
zagęszczenia ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
 Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub
prostopadle do osi drogi.

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

W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące
dodatkowo złącze podłuŜne naleŜy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego.
 Złącze układanej następnej warstwy, np. wiąŜącej, powinno być przesunięte o co
najmniej 15 cm względem złącza podbudowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” .

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu,
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej
działce roboczej

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno
- asfaltowej pobranej w wytwórni

1 próbka przy produkcji do 500 Mg
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny)
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg
4 Właściwości kruszywa przy kaŜdej zmianie
5 Temperatura składników mieszanki

mineralno-asfaltowej
dozór ciągły

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej

kaŜdy pojazd przy załadunku i w
czasie wbudowywania

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 Właściwości próbek mieszanki

mineralno-asfaltowej pobranej w
wytwórni

jeden raz dziennie

lp. 1 i lp. 8 - badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną
w tablicy 4. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równowaŜnymi metodami.

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu

Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza

Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność
wypełniacza.

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa

Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie i SST.
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6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu
asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu
asfaltowego podaje tablica 6.

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu
asfaltowego

Lp
.

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i
pomiarów

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km
2 Równość podłuŜna

warstwy
kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co
10 m

3 Równość poprzeczna
warstwy

nie rzadziej niŜ co 5 m

4 Spadki poprzeczne
warstwy

10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

5 Rzędne wysokościowe
warstwy

pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i
poprzecznej oraz usytuowania osi według
dokumentacji

6 Ukształtowanie osi w
planie

budowy

7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni
do 3000 m2

8 Złącza podłuŜne i
poprzeczne

cała długość złącza

9 Krawędź warstwy cała długość
10 Wygląd warstwy ocena ciągła
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do

3000 m2

12 Wolna przestrzeń w
warstwie

jw.
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6.4.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją + 5 cm.

6.4.3. Równość podbudowy

Nierówności podłuŜne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] lub
metodą równowaŜną, nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne nierówności

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa

1 Drogi klasy A, S i GP 9

2 Drogi klasy G i Z 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne
z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją -
1 cm, + 0 cm

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

 Oś podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową,
z tolerancją 5 cm.

6.4.7. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %.

6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne

 Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle
do osi. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w
jednym poziomie.

6.4.9. Krawędzie podbudowy

Krawędzie podbudowy powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła
konieczność obcięcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygląd podbudowy

Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, łuszczących się i spękanych.
6.4.11. Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń

Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w
SST i recepcie.
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7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST,

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000
[10] dały wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

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

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996

4. PN-B-11115:1998

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

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni

drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961

10. PN-S-96025:2000

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

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

8.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997

13.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje
- zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

14.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

15.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia
trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-
bitumicznych metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt
48, IBDiM, Warszawa, 1995.

16.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 2.1.11.

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
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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 wykonywaniem warstw konstrukcji
nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu
asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchnię z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od
KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”,
IBDiM - 1997 [12] wg poniŜszego zestawienia:

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobę

KR1 ≥ 12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego
o określonym składzie i uziarnieniu.

1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone
wymagania.

1.3.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułoŜona i zagęszczona.

1.3.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu
do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodą; moŜe być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.3.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.3.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.3.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

1.3.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
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1.3.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zbliŜonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu
i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.3.10. Kategoria ruchu (KR) – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

1.3.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” . 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w OST „Wymagania ogólne” . 

2.2. Asfalt

NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965
[6].

W zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleŜy stosować asfalty drogowe
podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Polimeroasfalt

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 IBDiM
[13] i posiadać aprobatę techniczną.

Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii
ruchu podano w tablicy 1 i 2.

2.4. Wypełniacz

NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9]
dla wypełniacza podstawowego i zastępczego.

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9].
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Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

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

nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR
6

1 Kruszywo łamane granulowane wg
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4]
a) ze skał magmowych i
przeobraŜonych
b) ze skał osadowych
c) z surowca sztucznego (ŜuŜle
pomie-dziowe i stalownicze)

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

jw.

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

kl. I; gat.1

2 Kruszywo łamane zwykłe
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1,

2
-

3 świr i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -

4 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego
wg WT/MK-CZDP 84 [15]

kl. I, II; gat.1,
2

kl. I; gat.1

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -

6 Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9]

b) innego pochodzenia wg
orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,
zastępczy
pyły z
odpylania,
popioły lotne

podstawowy
-
-
-

7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6]

D 50, D 70,
D 100

D 503), D 70

8 Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13]

DE80
A,B,C,
DP80

DE80 A,B,C,
DP80

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak
dla kl. I;

gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w

mieszance z innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji
piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia
ilościowego

3) preferowany rodzaj asfaltu
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Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej
z betonu asfaltowego

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

nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Kruszywo łamane granulowane wg

PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (ŜuŜle

pomiedziowe i stalownicze)

kl. I, II; gat.1, 2

jw.

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

kl. I; gat. 1
2 Kruszywo łamane zwykłe

wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2 -
3 świr i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -
4 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego
wg WT/MK-CZDP 84 [15]

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

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -

6 Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9]

b) innego pochodzenia
wg orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,
zastępczy
pyły z
odpylania,
popioły lotne

podstawowy
-
-
-

7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70 D 50

8 Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13] -

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

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla
kl. I; gat. 1

2.5. Kruszywo

W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt upłynniony

NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-
96173:1974 [7].
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2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania
określone w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek

mineralno-asfaltowych,
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− skrapiarek,
− walców lekkich, średnich i cięŜkich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych,
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Asfalt
Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w:

− cysternach kolejowych,
− cysternach samochodowych,
− bębnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InŜyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM
[13] oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3. Wypełniacz

Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu
materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.
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Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin
z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni
wyposaŜonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca
dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności
InŜyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.

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

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu

Rzędne krzywych granicznych MM w zaleŜności od kategorii
ruchu

Wymiar
oczek

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartość
asfaltu

od 0
do 20

od 0
do16
lub od
0 do
12,8

od 0 do
8
lub od 0
do 6,3

od 0
do 20

od 0
do 201)

od 0
do 16

od 0
do12,8

Przechodzi
przez: 25,0

20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

zawartość
ziarn > 2,0

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

100
88÷100
78÷100
68÷93
59÷86
54÷83
48÷78
40÷70
29÷59

(41÷71)

20÷47
13÷36
10÷31
7÷23
6÷20
5÷10

100
90÷100
80÷100
69÷100
62÷93
56÷87
45÷76
35÷64

(36÷65)

26÷50
19÷39
17÷33
13÷25
12÷22
7÷11

100
90÷100
78÷100
60÷100
41÷71

(29÷59)

27÷52
18÷39
15÷34
13÷25
12÷22
8÷12

100
88÷100
78÷100
68÷85
59÷74
54÷67
48÷60
39÷50
29÷38

(62÷71)

20÷28
13÷20
10÷17
7÷12
6÷11
5÷7

100
90÷100
67÷100
52÷83
38÷62
30÷50
22÷40
21÷37
21÷36

(64÷79)

20÷35
17÷30
15÷28
12÷24
11÷22
10÷15

100
90÷100
80÷100
70÷88
63÷80
55÷70
44÷58
30÷42

(58÷70)

18÷28
12÷20
10÷18
8÷15
7÷14
6÷9

100
87÷100
73÷100
66÷89
57÷75
47÷60
35÷48

(52÷65)

25÷36
18÷27
16÷23
12÷17
11÷15
7÷9

Orientacyjna
zawartość
asfaltu w
MMA, %
m/m

5,0÷6,5 5,0÷6,5 5,5÷6,5 4,5÷5,
6

4,3÷5,4 4,8÷6,0 4,8÷6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu
asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 4.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



107

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o
nieciągłym uziarnieniu) do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od
KR3 do KR6
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy
ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp.
od 1 do 5.
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Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane
w tablicy 4 lp. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8÷13.

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp.
od 1 do 5.

Wykonana warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego
powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego

Lp
.

Właściwości
Wymagania wobec MMA
i warstwy ścieralnej z BA
w zaleŜności od kategorii
ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR

6

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się ≥ 14,0
(≥18)4)

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla
w temperaturze 60o C, kN

≥ 5,52)
≥ 10,03)

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do
4,5

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., %
v/v

od 1,5 do 4,5 od 2,0 do
4,0

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w
próbkach jw., %

od 75,0 do
90,0

od 78,0 do
86,0

6 Grubość w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu:

od 0 mm do 6,3 mm
od 0 mm do 8,0 mm
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm

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

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

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do
5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48
[16], dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA

2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka

3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka

4) specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym,
skanalizowanym, itp.
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Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiąŜącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości
asfaltu

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w
zaleŜności od kategorii ruchu

Wymiar oczek
sit

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0
do 20

od 0
do 16

od 0
do 12,8

od 0
do 25

od 0
do 20

od 0 do
161)

Przechodzi
przez:

31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

zawartość
ziarn > 2,0 mm

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

100
87÷
100
75÷10
0
65÷93
57÷86
52÷81
47÷76
40÷67
30÷55

(45÷7
0)

20÷40
13÷30
10÷25
6÷17
5÷15
3÷7

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

(46÷70)

20÷40
14÷28
11÷24
8÷17
7÷15
3÷8

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

(45÷65)

25÷45
18÷38
15÷35
11÷28
9÷25
3÷9

100
84÷100
75÷100
68÷90
62÷83
55÷74
50÷69
45÷63
32÷52
25÷41

(59÷75)

16÷30
10÷22
8÷19
5÷14
5÷12
4÷6

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

(59÷75)

16÷30
9÷22
7÷19
5÷15
5÷14
4÷7

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

(55÷70)

20÷33
13÷25
10÷21
7÷16
6÷14
5÷8

Orientacyjna
zawartość
asfaltu w MMA,
% m/m

4,3÷5,
8

4,3÷5,8 4,5÷6,0 4,0÷5,5 4,0÷5,5 4,3÷5,8

1) Tylko do warstwy wyrównawczej
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 5 do 7.
Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od
KR3 i KR6.

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od
KR3 do KR6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
wyrównawczej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiąŜącej,
wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego

Lp. Właściwości

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

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się ≥ 16,0 (≥22)3)

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w
temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75
uderzeń ubijaka, kN

≥ 8,0  (≥ 6,0)2)
≥11,0

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach
jw., %

od 65,0 do 80,0 ≤ 75,0

6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm
od 0 mm do 25,0 mm

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

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

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy
tylko fazy projektowania składu MMA

2) dla warstwy wyrównawczej
3) specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe
i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy
uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zaleŜności od temperatury. Tolerancje dozowania
składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz
nie więcej niŜ ± 2 % w stosunku do masy składnika.

JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do
asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
- dla D 50 od 145o C do 165o C,
- dla D 70 od 140o C do 160o C,
- dla D 100 od 135o C do 160o C,
- dla polimeroasfaltu -wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego
kruszywa nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
- z D 50 od 140o C do 170o C,
- z D 70 od 135o C do 165o C,
- z D 100 od 130o C do 160o C,
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane
i równe. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta.

Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych
w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place PodłoŜe pod warstwę
ścieralną wiąŜącą i

wzmacniającą
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9
2 Drogi klasy G i Z 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i

parkingi
12 15
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W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, podłoŜe
naleŜy wyrównać poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej.

Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być
pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez
InŜyniera.

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza
z asfaltu upłynnionego

Lp.
PodłoŜe do wykonania warstwy
z mieszanki betonu asfaltowego

Ilość asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub
upłynniacza z asfaltu
upłynnionego, kg/m2

PodłoŜe pod warstwę asfaltową
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie
od 0,5 do 0,7

3 Podbudowa z chudego betonu lub
gruntu stabilizowanego cementem

od 0,3 do 0,5

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni

od 0,2 do 0,5

5.5. Połączenie międzywarstwowe

KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym
przed ułoŜeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia
międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST.

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza
podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza
z asfaltu upłynnionego

Lp. Połączenie nowych warstw
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego kg/m2

1 Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa warstwa

wyrównawcza lub wzmacniająca
od 0,3 do 0,5

3 Asfaltowa warstwa wiąŜąca od 0,1 do 0,3
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Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:
− 8 h przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
− 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
− 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.

5.6. Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura
otoczenia jest nie niŜsza od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 100 C dla
wykonywanej warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16
m/s).

5.7. Zarób próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu

zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

Lp
.

Składniki mieszanki mineralno-
asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe
do nawierzchni dróg o
kategorii ruchu
KR 1 lub KR
2

KR 3 do KR 6

1 Ziarna pozostające na sitach o
oczkach # mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0;
6,3; 4,0; 2,0

± 5,0 ± 4,0

2 Ziarna pozostające na sitach o
oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30;
0,18; 0,15; 0,075

± 3,0 ± 2,0

3 Ziarna przechodzące przez sito o
oczkach # 0,075mm

± 2,0 ± 1,5

4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3

5.8. Odcinek próbny

JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy,
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− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,

− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia
warstwy.

Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane
do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera.
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu

odcinka próbnego przez InŜyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacją projektową.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej
niŜ:
- dla asfaltu D 50 130o C,
- dla asfaltu D 70 125o C,
- dla asfaltu D 100 120o C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.

Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia
ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle
do osi drogi.
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny
być w jednym poziomie.
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna
być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez InŜyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu,
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją
określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równowaŜnymi metodami.

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu

Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza

Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność
wypełniacza.
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

1 Skład i uziarnienie mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytwórni

1 próbka przy produkcji do 500
Mg
2 próbki przy produkcji ponad 500
Mg

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny)

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg

4 Właściwości kruszywa przy kaŜdej zmianie

5 Temperatura składników mieszanki
mineralno-asfaltowej

dozór ciągły

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej

kaŜdy pojazd przy załadunku i w
czasie wbudowywania

7 Wygląd mieszanki mineralno-
asfaltowej

jw.

8 Właściwości próbek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytwórni

jeden raz dziennie

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000
[10]

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa
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Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami
podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

2 Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niŜ co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i poprzecznej
oraz usytuowania osi według

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość

10 Wygląd warstwy ocena ciągła

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw.
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6.4.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna
z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niŜej połoŜonej,
nie ograniczonej krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być
szersza z kaŜdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 5
cm.

6.4.3. Równość warstwy

Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931-04 [11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa
ścieralna

Warstwa
wiąŜąca

Warstwa
wzmacniając
a

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i
parkingi

9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
z tolerancją ± 1 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową,
z tolerancją 5 cm.

6.4.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja
wynosi +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm.

6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle
do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny
być w jednym poziomie.
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6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna
wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygląd warstwy

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST„Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST,

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10]
dały wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

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

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996

4.PN-B-11115:1998

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

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni

drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961

10. PN-S-96025:2000

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

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
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8.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje
- zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia
trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-
bitumicznych metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt
48, IBDiM, Warszawa, 1995

17.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH
NORMĄ PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST została wprowadzona do stosowania przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia
2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzją prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została przyjęta,
metodą notyfikacji (bez tłumaczenia), do stosowania w Polsce norma
PN-EN 12591:2002 (U), określające metody badań i wymagania wobec asfaltów drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niŜ dotychczasowa norma
PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) są dostępne w Polsce od początku 2003 r.
Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaŜnia dotychczas stosowanej normy PN-C-

96170:1965. Z chwilą przywołania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego
wg PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) w SST,
wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzględniających załoŜenia „Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i półsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
1. SST -2.1.11. Podbudowa z betonu asfaltowego
2. SST – 2.1.13. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Niniejsza informacja dotyczy równieŜ innych SST uwzględniających roboty z wykorzystaniem
lepiszcza asfaltowego.

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i
Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad uaktualnił
zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w „Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, który był podstawą opracowania
OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według
przeznaczenia mieszanki i obciąŜenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zał.
A

Kategoria ruchu

i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6

Beton asfaltowy do
podbudowy

Tablica A 50/70 35/50 35/50

Beton asfaltowy do
warstwy wiąŜącej Tablica C 50/70

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

35/50
DE30
A,B,C
DP30

Mieszanki mineralno-
asfaltowe do
warstwy ścieralnej
(beton asfaltowy,
mieszanka SMA,
mieszanka MNU)

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

50/70
DE30
A,B,C
DE80
A,B,C1

DE30
A,B,C
DE80
A,B,C1

Uwaga: 1 - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieciągłym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty

drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

4. Wymagania wobec asfaltów drogowych

W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg
i Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wymagane
właściwości dla asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich - tablica 2.
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Tablica 2. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od
20×0,1 mm do 330×0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do
warunków polskich

Lp. Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/3

0
35/5
0

50/7
0

70/100 100/15
0

160/22
0

250/33
0

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w
25oC

0,1m
m

PN-EN
1426

20-
30

35-
50

50-
70

70-100 100-
150

160-
220

250-
330

2
Temperatura
mięknienia

oC
PN-EN
1427

55-
63

50-
58

46-
54

43-51 39-47 35-43 30-38

3
Temperatura
zapło-nu, nie
mniej niŜ

oC
PN-EN
22592

240 240 230 230 230 220 220

4
Zawartość
składni-ków
rozpuszczal-
nych, nie mniej
niŜ

%
m/m

PN-EN
12592

99 99 99 99 99 99 99

5
Zmiana masy
po starzeniu
(ubytek lub
przyrost) nie
więcej niŜ

%
m/m

PN-EN
12607-1

0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0

6
Pozostała
penetra-cja po
starzeniu, nie
mniej niŜ

%
PN-EN
1426

55 53 50 46 43 37 35

7
Temperatura
mięk-nienia po
starzeniu, nie
mniej niŜ

oC
PN-EN
1427

57 52 48 45 41 37 32

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE

8
Zawartość
parafiny,
nie więcej niŜ

% PN-EN
12606-1

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

9
Wzrost temp.
mięk-nienia po
starzeniu, nie
więcej niŜ

oC
PN-EN
1427

8 8 9 9 10 11 11

10
Temperatura
łamli-wości,
nie więcej niŜ

oC
PN-EN
12593

Nie
ok-
reśla
się

-5 -8 -10 -12 -15 -16
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 2.1.13

UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWÓW
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem
powierzchniowym skarp, rowów . 

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad prowadzenia
robót związanych z wykonaniem umocnienia skarp.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów następującymi
sposobami:

• humusowaniem, obsianie
• zastosowaniem elementów prefabrykowanych;

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części
organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.

1.4.4. Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu .

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów objętymi niniejszą OST są:
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• ziemia urodzajna,
• nasiona traw
• zaprawa cementowa,
• elementy prefabrykowane,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia
urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeń obcych.

W przypadkach wątpliwych InŜynier moŜe zlecić wykonanie badań w celu
stwierdzenia, Ŝe ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:
a) a) optymalny skład granulometryczny:
- - frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- - frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- - frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
c) c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,
d) d) kwasowość pH ≥ 5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybór gatunków traw naleŜy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania
PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków naleŜy stosować zaprawy cementowe
zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

2.6. Elementy prefabrykowane

Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją
projektową i SST.

KrawęŜniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji szczegółowy skład mieszaniny na
podstawie:

• orzeczenia wydanego po badaniach składników mieszaniny z gruntem
w specjalistycznym instytucie naukowo-badawczym, stacji rolniczo-chemicznej lub
innej uprawnionej jednostce, względnie,

• wyników prób dokonanych na odcinku próbnym (poletku doświadczalnym)
utworzonym na umacnianej powierzchni.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:

• równiarek,
• ew. walców gładkich, Ŝebrowanych lub ryflowanych,
• ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
• wibratorów samobieŜnych,
•   płyt ubijających,
• ew. sprzętu do podwieszania i podciągania,
• hydrosiewnika z ciągnikiem oraz osprzętu do agrouprawy (np. włóki obręczowo-

pierścieniowej, brony chwastownika - zgrzebła, wałowłóki),
• cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węŜy do podlewania (miejsc

niedostępnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

Do transportu moŜna przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co
najmniej 0,75 RG.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej
krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza
podnóŜe skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu
i zagęszczeniu, w zaleŜności od gruntu występującego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni
skarpy naleŜy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5
cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. UłoŜoną warstwę ziemi urodzajnej naleŜy zagrabić
(pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.
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5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw
i roślin motylkowatych polega na:
a) a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
- - humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

b) b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych
i bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków
siedliskowych (rodzaju podłoŜa, wystawy oraz pochylenia skarp),

c) c) naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz
pkt 5.4) metodą mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych naleŜy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.

5.7. Układanie elementów prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp
i rowów są:

• płyty betonowe aŜurowe – otwory wypełnione humusem i obsiane trawą
PodłoŜe, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być

zagęszczone do wskaźnika Is ≥ 1,0. Na przygotowanym podłoŜu naleŜy ułoŜyć podsypkę
cementowo-piaskową o stosunku 1:4 i zagęścić do wskaźnika Is ≥ 1,0. Elementy
prefabrykowane naleŜy układać zgodnie z dokumentacją projektową . 

Spoiny pomiędzy płytami naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku
1:2 i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST,
oraz na sprawdzeniu daty waŜności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być
większa niŜ 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą
występować wyŜłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.5. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
• wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
• dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość.
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7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST

i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pktu 6 dały wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

1. PN-B-
11104:1960

Materiały kamienne. Brukowiec

2. PN-B-
11111:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. świr i mieszanka

3. PN-B-
11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-B-
12074:1998

Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-
12099:1997

Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody
badań

6. PN-B-
14501:1990

Zaprawy budowlane zwykłe

7. PN-B-
19701:1997

Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności

8. PN-P-
85012:1992

Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych

9. PN-R-
65023:1999

Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych

10. PN-S-
02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

11. PN-S-
96035:1997

Drogi samochodowe. Popioły lotne

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i
obrzeŜa chodnikowe

8.2. Inne materiały

14.14. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,
1979.

15.15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 2.1.14.

PRZEPUSTY  POD ZJAZDAMI
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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 wykonywaniem przepustów pod zjazdami.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem przepustów rurowych pod zjazdami indywidualnymi . 

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜący do
przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów.

1.3.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych
lub Ŝelbetowych.

1.3.3. Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca
nasyp zjazdu.

1.3.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” . 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” .

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w OST „Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych
rur betonowych, objętych niniejszą OST, są:
− prefabrykaty rurowe,
− kruszywo do betonu,
− cement,
− woda,
− mieszanka pod ławę fundamentową,
− drewno na deskowanie,
− materiały izolacyjne,
− zaprawa cementowa.
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2.3. Prefabrykaty rurowe

Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową
i SST. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne
pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza
5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym

i odwodnionym podłoŜu.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów
powinny spełniać wymagania PN-B-06712 [5].

Kruszywa naleŜy składować w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. PodłoŜe
składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien
spełniać wymagania PN-B-19701 [7].

NaleŜy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy
B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-25.

Cement naleŜy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badań
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-B-
06712 [5].

2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych ścianek czołowych
przepustów powinno spełniać wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Materiały izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustów i ścianek czołowych zastosowano:
− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C-96177 [10],
− papę asfaltową wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] dotyczy izolacji styków,

2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niŜszej niŜ M 12 i spełniać
wymagania PN-B-14501 [6].
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania przepustów

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− koparek,
− betoniarek,
− dozowników wagowych do cementu,
− sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport materiałów

Transport materiałów do budowy przepustów pod zjazdami podano w SST-2.1.7.
„Przepusty pod koroną drogi”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
− odwodnienia,
− czasowego przełoŜenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym

będzie wykonywany przepust,
− wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu,
− innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Wykop

Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę
fundamentową powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu,
ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop naleŜy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna było
przystąpić do wykonywania przepustu.
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5.4. Ława fundamentowa pod przepust

Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa moŜe być

wykonana:
− z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:
− dla wymiarów w planie ± 5 cm,
− dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm.

5.5. Układanie prefabrykatów rurowych

Układanie rur betonowych lub Ŝelbetowych naleŜy wykonać wg BN-74/9191-01 [18].
Styki rur naleŜy wypełnić zaprawą cementową wg pkt 2.10 i uszczelnić materiałem wg pkt 2.9
zaakceptowanym przez InŜyniera.

5.6. Ścianki czołowe

Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” naleŜy wykonać
wg PN-B-06251 [3].

Betonowanie naleŜy wykonywać wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna być nie
mniejsza niŜ B-30.

Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, naleŜy
zagruntować przez:
− smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi metodami zaakceptowanymi przez InŜyniera.

5.7. Zasypka przepustów

Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) naleŜy układać jednocześnie z obu stron
przepustu, warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność
zasypki w czasie zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg normalnej
próby Proctora, metodą I wg PN-B-04481 [2] z tolerancją -20%, +10%.

Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją
projektową i SST.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

6.2. Kontrola jakości wykonywanych robót

Kontrolę jakości robót naleŜy wykonać zgodnie z SST 2.1.7. „Przepusty pod koroną
drogi” pkt 6, oraz SST.
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7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST

i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarowa elementów budowlanych z betonu

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania

techniczne
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i

ochrony w środowisku agresywnych wód
gruntowych

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład,

wymagania i ocena zgodności
8. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

9. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco

10. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
11. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
12. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone

podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem.
13. BN-88/6731-
08

Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-79/6751-
01

Materiały do izolacji przeciwwilgotnościowej. Papa
asfaltowa na taśmie aluminiowej

15. BN-88/6751-
03

Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych

16. BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur
betonowych i Ŝelbetowych. Wymagania i badania
przy odbiorze
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-2.1.15

KRAWĘśNIKI BETONOWE
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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 ustawieniem krawęŜników betonowych.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z ustawieniem krawęŜników:
− betonowych na ławie betonowej z oporem,
− betonowych wtopionych na ławie betonowej z oporem.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające nawierzchnie
drogowe.

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w OST „Wymagania ogólne”.

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
− krawęŜniki betonowe,
− piasek na podsypkę i do zapraw,
− cement do podsypki i zapraw,
− woda,
− materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki.

2.3. KrawęŜniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
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2.3.1. Typy

W zaleŜności od przeznaczenia rozróŜnia się następujące typy krawęŜników
betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleŜności od kształtu przekroju poprzecznego rozróŜnia się następujące rodzaje
krawęŜników betonowych:
− prostokątne ścięte - rodzaj „a”,
− prostokątne - rodzaj „b”.

2.3.3. Odmiany

W zaleŜności od technologii i produkcji krawęŜników betonowych, rozróŜnia się
odmiany:
1 - krawęŜnik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawęŜnik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleŜności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawęŜniki betonowe dzieli się na:
− gatunek 1 - G1,
− gatunek 2 - G2.

Przykład oznaczenia krawęŜnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100
BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. KrawęŜniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Kształt i wymiary

Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w
tablicy 1.

Wymiary krawęŜników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2.

a) krawęŜnik rodzaju „a”
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b) krawęŜnik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawęŜników

Rys. 1. Wymiarowanie krawęŜników

Tablica 1. Wymiary krawęŜników betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawęŜników, cm

krawęŜni
ka

krawęŜnik
a

l b h c d r

U a 100
15 30 max. 7 max. 15

1,0

D b 100 15 30 - - 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l ± 8 ± 12

b, h ± 3 ± 3
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2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie
z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość

wad i uszkodzeń
Gatunek 1

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2

Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroŜy

ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne), mm

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe
powierzchnie:

- liczba max 2

- długość, mm, max 20

- głębokość, mm, max 6

2.4.3. Składowanie

KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.

KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ
szerokość krawęŜnika.

2.4.4. Beton i jego składniki

2.4.4.1. Beton do produkcji krawęŜników

Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B
30. W przypadku wykonywania krawęŜników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa
krawęŜników powinna być wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się:
− nasiąkliwością, poniŜej 4%,
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ
„32,5” wg PN-B-19701 [10].
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Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiały na ławy

Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy B 12,5, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny

odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej,
− ubijaków ręcznych . 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” . 
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4.2. Transport krawęŜników

KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi.
KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej

z nachyleniem w kierunku jazdy.
KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami

w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka
transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy.

4.3. Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[12].

Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Masę zalewową naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej

0,97 według normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Ława betonowa

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy
gruntach sypkich naleŜy stosować szalowanie.

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu
lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naleŜy stosować co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
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5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników

Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić
12 cm.

Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu
krawęŜnika obsypana piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej

Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.4. Wypełnianie spoin

Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić
Ŝwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin krawęŜników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników
ustawionych na ławie betonowej.

Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową
nad szczeliną dylatacyjną ławy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Badania krawęŜników

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań
InŜynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością
do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami
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tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez
przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostałych materiałów

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla
odpowiednich materiałów w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być

zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy.

b) Wymiary ław.
Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.

c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na
kaŜde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać
1 cm.

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać
± 2 cm na kaŜde 100 m wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników

Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi

± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej,

które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika,
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach

na kaŜde 100 m krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną
powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm,
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d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST

i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie koryta pod ławę,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. świr i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni

drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i

ocena zgodności

11.
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i
obrzeŜa chodnikowe

16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.
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8.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,
1979 i 1982 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-2.1.16.

ZJAZDY INDYWIDUALNE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
ogólne dotyczące wykonania i odbioru zjazdów indywidualnych.

1.2. Zakres robót objętych SST

1.2.1.Zakres stosowania zjazdów
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonywania zjazdów

indywidualnych . 

1.2.2. Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach

Niniejsza SST dotyczy konstrukcji nawierzchni najczęściej stosowanych przy
wykonywaniu zjazdów (KPED - typowe konstrukcje nawierzchni na zjazdach) [1].

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1.Zjazd - urządzone miejsce dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb obsługi
przyległego terenu i jest uzgodniona z zarządem drogi. W zaleŜności od pełnionej funkcji,
rozróŜnia się dwa typy zjazdów: publiczne i indywidualne.

1.3.2.Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostępu do drogi z obiektu, który jest
uŜytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostęp do pojedynczych posesji,
zabudowań gospodarczych, na pole lub do innych obiektów uŜytkowanych indywidualnie.

1.3.3..Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Materiały do konstrukcji nawierzchni zjazdów

Materiały uŜyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w punkcie 2 odpowiednich OST:
− materiały do nawierzchni z kostki brukowej betonowej wymagania wg SST 2.1.15.

„Nawierzchnia kostki betonowej”,
materiały do podbudowy z tłucznia, wymagania wg SST 2.1.10. „Podbudowa z tłucznia”,
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2.3. Materiały do wykonania przepustów

JeŜeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie przepustów pod
zjazdami, to materiały uŜyte do ich wykonania powinny odpowiadać wymaganiom
SST -2.1.17. „Przepusty pod zjazdami”.

2.4. Materiały do robót wykończeniowych

Materiały do umocnienia skarp i rowów przy wykonywaniu zjazdów powinny
odpowiadać wymaganiom SST. -2.1.16. „Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie,
obsianie”.

3. SPRZĘT

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Do wykonania zjazdów naleŜy stosować ten rodzaj sprzętu, który został podany

w punkcie 3 odpowiednich OST:
− sprzęt do wykonania robót ziemnych, według SST -2.1.4. „Roboty ziemne”,
− sprzęt do wykonania robót nawierzchniowych, według odpowiednich SST, wymienionych

w punkcie 2.2 niniejszej specyfikacji technicznej,
− sprzęt do wykonywania przepustów pod zjazdami, według SST – 2.1.17. „Przepusty pod

zjazdami”,
− sprzęt do wykonania umocnienia skarp i rowów, według SST - 2.1.16.„Umocnienie skarp

i rowów przez humusowanie, obsianie”.

4. TRANSPORT

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Transport materiałów stosowanych do wykonania zjazdów powinien odpowiadać

wymaganiom według punktu 4 odpowiednich SST, wymienionych w punktach 2.2 - 2.4
niniejszej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do właściwych robót naleŜy wykonać roboty przygotowawcze
zgodnie z wymogami . 

5.3. Wykonanie przepustów pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi
w SST -2.1.21. „Przepusty pod zjazdami”.
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5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie zjazdów na drogi boczne powinny być z zasady
wykonywane mechanicznie. Przy budowie zjazdów do gospodarstw, gdzie występuje niewielki
zakres robót, roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie.

Wykonanie robót ziemnych powinno odpowiadać wymaganiom SST – 2.1.4.„Roboty
ziemne”.

5.5. Wykonanie nawierzchni zjazdów

Wykonanie nawierzchni zjazdów powinno odpowiadać wymaganiom według
odpowiednich SST, wymienionych w punkcie 2.2.

5.6. Umocnienie skarp

Wykonanie umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie i ewentualne
darniowanie powinno odpowiadać wymaganiom SST -2.1.16. „Umocnienie skarp i rowów
przez humusowanie, obsianie”.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Sprawdzenie prawidłowości robót przygotowawczych

Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,
b) wymaganiami . 

6.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania przepustów pod zjazdami

Kontrola jakości wykonania przepustów pod zjazdami polega na sprawdzeniu zgodności
z dokumentacją projektową na podstawie oględzin i pomiarów oraz zgodności z wymaganiami
wg SST -2.1.17. „Przepusty pod zjazdami”.

6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych

Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w SST- 2.1.5.„Wykonanie wykopów .” i SST- 2.1.6. „Wykonanie

nasypów”.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdów

Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
a) dokumentacją projektową w zakresie: grubości konstrukcji nawierzchni, szerokości,

rzędnych wysokościowych i spadków poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST.

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdów

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywać większych odchyleń w zakresie cech
geometrycznych zjazdów niŜ to podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdów
Dopuszczalne odchylenia

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnia
ulepszona

Nawierzchnia
nieulepszona

Szerokość, cm ± 5 +10 i -5
Równość podłuŜna, mm 9 12
Równość poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % ± 0,5 ± 1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm ± 5 ± 10
Grubość konstrukcji nawierzchni *), cm ± 0,5 ± 2,0
*) Odchylenia grubości konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla łącznej grubości
warstw

6.6. Ocena wyników badań

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST, powinny

być doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z SST, a po przeprowadzeniu
badań i pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji InŜyniera.

7. ODBIÓR ROBÓT

Roboty objęte niniejszą SST podlegają:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po

wykonaniu:
− prac pomiarowych,
− robót przygotowawczych,
− robót ziemnych i ewentualnie przepustów,
b) odbiorowi końcowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich OST, przywołanych w niniejszej ogólnej
specyfikacji technicznej.

Dodatkowo obowiązuje:
1. KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt”,

Warszawa 1979-82.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA     
 SIE� WODOCI�GOWA 

1.        WST�P 

1.1. PRZEDMIOT  SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ s� wymagania 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót obejmuj�cych sie	 wodoci�gow� na terenie 
Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego Strefa S-2 w Rogo
nicy. 

1.2.   ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 
maj�ce na celu budow� sieci wodoci�gowej zgodnie z p. 1.1.i obejmuj� nast�puj�cy 
zakres robót: 
� Budowa sieci wodoci�gowej z rur PE 100 SDR17 dz 160 – 2292,0 mb  
� Budowa sieci wodoci�gowej z rur PE 100 SDR17 dz 110 – 936,0 mb  
� Przeło�enie fragmentu istniej�cej sieci wodoci�gowej PVC 160  
        na odcinku A-B – 576 mb 
� Monta� studzienki wodomierzowej z układem pomiarowym MWN/JS     
        100/2,5 -60 φ 100 
� Monta� hydrantów nadziemnych dn 80 – 21 szt. 
� Monta� zasuw typu E dn 80 z mi�kkim uszczelnieniem. Zasuwy zaopatrzone  
        b�d�   w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne – 21 szt. 
� Monta� zasuw typu E dn 100 z mi�kkim uszczelnieniem. Zasuwy  
        zaopatrzone b�d�  w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne – 2 szt.
� Monta� zasuw typu E dn 150 z mi�kkim uszczelnieniem. Zasuwy  
        zaopatrzone b�d�  w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne – 17 szt. 

1.4.      OKRE�LENIA PODSTAWOWE 

Sie	 wodoci
gowa - sie	 poł�czonych ruroci�gów słu��cych do przesyłania i 
rozprowadzania wody wraz z obiektami in�ynierskimi. 
Wodoci
g - ruroci�g wraz z przył�czami, uło�ony na zewn�trz obiektów 
wytwarzaj�cych, magazynuj�cych lub zasilanych wod�, słu��cy do jej przesyłania i 
rozprowadzania. 
Uzbrojenie przewodów wodoci
gowych – armatura i przyrz�dy pomiarowe 
zapewniaj�ce prawidłowe działanie i eksploatacj� sieci wodoci�gowej. 
Dziennik budowy - opatrzony piecz�ci� Zamawiaj�cego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, słu��cy do notowania wydarze zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania polece i 
innej korespondencji technicznej pomi�dzy In�ynierem, Wykonawc� i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do 
kierowania Robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 
Ksi�ga Obmiaru - akceptowany przez In�yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
słu��cy do wpisywania przez wykonawc� obmiaru wykonanych robót w formie 
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wylicze, szkiców i ewentualnych dodatkowych zał�czników, wpisy w ksi�dze obmiaru 
podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera. 
 Przykrycie - osłona uło�ona nad wodoci�giem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry, 
Wska�nik zag�szczenia gruntu – wielko�	 charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu 
okre�lona wg wzoru : Is = Pd/Pds 
gdzie : 
Pd – g�sto�	 obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu Mg/m3 

Pds – maksymalna g�sto�	 obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci 
optymalnej, okre�lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481
 Rysunki - cz��	 Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj�, 
charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem Robót. 
Skrzyowanie - takie miejsce na trasie wodoci�gu, w którym jakakolwiek cz��ci rzutu 
poziomego wodoci�gu przecina lub pokrywa jak�kolwiek cz��	 rzutu poziomego innej 
innego urz�dzenia podziemnego albo naziemnego, np. ruroci�gu, toru kolejowego, 
drogi, wody �eglownej lub spławnej, kabli, gazoci�gów itp., 
Trasa wodoci
gu - pas terenu lub przestrzeni, którego osi� symetrii jest linia prosta, 
łamana lub falista, ł�cz�ca dwa lub wi�cej urz�dze wodoci�gowych, w którym uło�one 
s� jeden lub wi�cej ruroci�gów, 
Rura ochronna - rura o �rednicy wi�kszej od rury przewodowej, słu��c� do 
przenoszenia obci��e  zewn�trznych i do zabezpieczenia kanału przy przej�ciu pod 
przeszkod� terenow�. 

1.5.      OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj� robót zgodnie z dokumentacj�
projektow�, specyfikacj� techniczn�, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 I 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami  technicznymi 
wykonania i instalacji z tworzyw sztucznych” i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Odst�pstwa od projektu mog� dotyczy	 jedynie dostosowania instalacji  
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast�pienia 
zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemo�liwo�ci ich uzyskania - przez inne 
materiały lub elementy o zbli�onych charakterystykach i trwało�ci. Wszelkie zmiany i 
odst�pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog� powodowa	 obni�enia 
warto�ci funkcjonalnych i u�ytkowych instalacji, a je�eli dotycz� zamiany materiałów i 
elementów okre�lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog� powodowa	
zmniejszenia trwało�ci eksploatacyjnej.  
Tam gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka,znak 
towarowy,producent,dostawca urz�dze i materiałów) Zamawiaj�cy dopuszcza 
oferowanie urz�dze i materiałów równowa�nych o takich samych parametrach 
techniczno-funkcjonalnych, które zagwarantuj� realizacj� robót w zgodzie z wydanym 
pozwoleniem na budow� oraz zapewni� uzyskanie parametrów technicznych i 
eksploatacyjnych nie gorszych od zało�onych w dokumentacji projektowej. 
Roboty monta�owe nale�y realizowa	 zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-monta�owych Tom II” 
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2.        MATERIAŁY 

2.1. STOSOWANE MATERIAŁY 

Wszystkie materiały u�yte do budowy wodoci�gów powinny spełnia	 warunki okre�lone 
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiada	 warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sieci wodoci�gowych wg zasad niniejszej 
SST s�:  
- przewody przeznaczone do przesyłania wody do picia i na potrzeby gospodarcze 
wykonane b�d� z PE szeregu SDR 17 z surowca klasy PE 100 ł�czone za pomoc�
zgrzewania czołowego, dopuszczone na ci�nienie pn=l,0 MPa posiadaj�cych �wiadectwo 
PZH.  
-do ł�czenia zasuw wodoci�gowych zastosowano kształtki �eliwne wodoci�gowe z 
�eliwa sferoidalnego. 
- armatura wodoci�gowa �eliwna 
-rury  ochronne z  PE o �rednicy  315 mm 
-pier�cienie z HDPE na rurach przewodowych uło�onych w rurze ochronnej; 
-pianka poliuretanowa do uszczelniania koców rur ochronnych. 
-pier�cienie samouszczelniaj�ce do uszczelniania koców rur ochronnych. 
-piasek na podsypk� i obsypk� rur wg PN-87/B-01100  

  
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Gospodark� materiałami nale�y prowadzi	 zgodnie z wytycznymi dla przedsi�biorstw 
wykonuj�cych roboty instalacyjno - monta�owe dla wodoci�gów i kanalizacji.  
W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiałowej na placu 
budowy powinny by	 opracowane przez generalnego wykonawc� robót lub 
przedsi�biorstwo wykonuj�ce dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem 
budowy. 
Sposób składowania materiałów w magazynie jak i konserwacja tych materiałów 
powinny by	 dostosowane do rodzaju składowanego materiału. 
Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny by	 uło�one w miejscu,  
gdzie nie b�d� nara�one na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji.
Magazynowane rury powinny by	 zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 
promieni słonecznych, temperatura nie wy�sza ni� 40 °C i opadami atmosferycznymi.  
Dłu�sze składowanie rur powinno odbywa	 si� w pomieszczeniach zamkni�tych lub 
zadaszonych.  
Rury o ró�nych �rednicach i grubo�ciach winny by	 składowane oddzielni, a gdy nie jest 
tylko mo�liwe, rury o grubszej �ciance winny znajdowa	 si� na spodzie. 
Rury powinny by	 składowane na równym podło�u na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysoko�	 stosu nie powinna przekracza	 1.5 m. Sposób składowania nie 
mo�e powodowa	 nacisku na kielichy rur powoduj�c ich deformacj�. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si� dolnej warstwy rur mo�na dokona	 za pomoc�
kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania nale�y cz��ci uszkodzone odci�	, a koce rur sfazowa	. 
Kształtki, zł�czki i inne materiały (uszczelki, �rodki do czyszczenia, itp.) powinny  
by	 składowane w sposób uporz�dkowany, z zachowaniem wy�ej omówionych �rodków 
ostro�no�ci.  
Składowisko piasku drobnoziarnistego powinno by	 zlokalizowane jak najbli�ej 
wykonywanego odcinka sieci wodoci�gowej. 
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Podło�e składowiska powinno by	 równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczaj�ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i 
poboru. 

 3.      SPRZ�T 

Sprz�t powinien odpowiada	 ogólnie przyj�tym wymaganiom, co do ich jako�ci jak i 
wytrzymało�ci. Sprz�t powinien mie	 ustalone parametry techniczne i powinien by	
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
Maszyny mo�na uruchomi	 dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 
działania, ponadto nale�y je zabezpieczy	 przed mo�liwo�ci� uruchomienia przez osoby 
niepowołane. 
Liczba i wydajno�	 sprz�tu b�dzie gwarantowa	 przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami okre�lonymi w dokumentacji przetargowej , SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umow�.  
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania sieci wodoci�gowej winien wykaza	 si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cych maszyn i sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw�
jako�	 robót do: 
-odspajania i wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, koparki, ładowarki  
  zrywarki itp.) 
-przemieszczania gruntów ( spycharki, zgarniarki, równiarki itp. ) 
-transportu mas ziemnych i elementów sieci wodoci�gowej (samochody  
 wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci�gi, �urawie samochodowe itp.) 
-sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki,płyty wibracyjne ) 
- wiertnica do przewiertu kontrolowanego . 

4. TRANSPORT 

�rodki i urz�dzenia transportowe powinny by	 odpowiednio przystosowane  
do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezb�dnych do wykonania 
danego rodzaju robót. 
W czasie transportu nale�y zabezpieczy	 przewo�one przedmioty i materiały w sposób 
uniemo�liwiaj�cy ich uszkodzenie. 
�rodki transportowe stosowane przy wykonywaniu sieci wodoci�gowej to: samochód 
dostawczy, samochód skrzyniowy. 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji o du�ej masie lub znacznym gabarycie nale�y 
przeprowadzi	 za pomoc� d
wignic lub �urawia samochodowego. 
Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewo�enia 
materiałów.  
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i osprz�tu 
nale�y przestrzega	 zalece wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów i 
osprz�tu na stanowisko monta�u bezpo�rednio przed ich zabudowaniem. 
Wyładunek rur w wi�zkach wymaga u�ycia podno�nika widłowego z płaskimi 
widełkami lub d
wigni� z belk� umo�liwiaj�c� zaciskanie si� zawiesin na wi�zce.  
Nie wolno stosowa	 zawiesin z lin metalowych lub łacuchów. Gdy rury załadowane 
teleskopowo (rury o mniejszej �rednicy wewn�trz rur o wi�kszej �rednicy) przed 
rozładowaniem wi�zki nale�y wyj�	 rury "wewn�trzne". 
Przy transporcie rur PE nale�y zachowywa	 nast�puj�ce dodatkowe wymagania: 
- przewóz rur mo�e by	 wykonywany wył�cznie samochodami skrzyniowymi, 
- przewóz powinno si� wykona	 przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,  
- na platformie samochodu rury powinny le�e	  na podkładach drewnianych 
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  o szeroko�ci co najmniej 10 cm i grubo�ci co najmniej 2.5 cm, uło�onych  
  prostopadle do osi rur, 
- wysoko�	 ładunku na samochodzie nie powinna przekracza	 1 m, 
- rury powinny by	 zabezpieczone przed zarysowaniem przez podło�enie tektury  
  falistej i desek pod łacuchy spinaj�ce boczne �ciany skrzy samochodu, 
- przy załadowaniu rur nie mo�na ich rzuca	 ani przetacza	 po pochylni, 
- przy długo�ciach wi�kszych ni� długo�	 pojazdu, wielko�	 zwisu rur nie mo�e  
  przekracza	 1 m. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Projektowane przył�cza wodoci�gowe i kanalizacyjne winny by	 wybudowane zgodnie 
z obowi�zuj�cymi normami i warunkami technicznymi wydanymi przez u�ytkownika . 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Podstaw� wytyczenia trasy wodoci�gu stanowi Dokumentacja Projektowa.  
Tras� linii okre�lon� w projekcie nale�y odtworzy	 w terenie przed przyst�pieniem do 
budowy. 
Projektowana o� kanału powinna by	 oznaczona w terenie przez geodet�  
z uprawnieniami.  
O� przewodu wyznaczy	 w sposób trwały i widoczny, z zało�eniem ci�gów reperów 
roboczych. 
Punkty na osi trasy nale�y oznaczy	 za pomoc� drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwo
dziami. Kołki osiowe nale�y wbi	 na ka�dym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na ka�dym prostym odcinku nale�y utrwali	 co 
najmniej 3 punkty. Kołki �wiadki wbija si� po dwu stronach wykopu, tak aby istniała 
mo�liwo�	 odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
Na trasie sieci nale�y usun�	 warstw� humusu. Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu 
wykopów i ukopów b�d� formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukoczeniu robót. 
Sie	 drenarska koliduj�ca z robotami ziemnymi powinna by	 zdemontowana. 

5.2. ROBOTY ZIEMNE 

Przed przyst�pieniem do wykonania wykopów wykonawca ma obowi�zek sprawdzenia 
zgodno�ci rz�dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. 
Roboty ziemne zwi�zane z budow� sieci wodoci�gowej z rur  PE powinny by	 prowadzone 
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne.Wykopy otwarte dla 
przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.  

         Zgodnie z Instrukcj� stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko�	 wykopu pod rury  
            o �rednicy do 200 mm winna wynosi	 0,85-1,15 m.  
            W strefie wysokich wód gruntowych ( cały teren inwestycji ) wykopy nale�y   
            wykona	 jako w�skoprzestrzenne  o �cianach pionowych, odeskowane i rozparte.  

�ciany wykopów pionowych powinny by	 zabezpieczone przed usuwaniem si� ziemi, za  
pomoc� szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa si� z desek z drewna o grubo�ci 50 
mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek pionowych i 
rozpór. 
Mo�liwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopów obudowy systemowej typu 
segmentowego . 
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Przy wykonywaniu wykopu nale�y zapewni	 stateczno�	 �cian wykopu przez odeskowanie oraz  
zapewni	 mo�liwo�	 wykonania robót na sucho tzn. w wykopie nale�ycie odwodnionym.  
Nale�y liczy	 si� z powstaniem w trakcie odwadniania rozlu
nienia gruntu rodzimego w dnie 
wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza �cian wykopu . Nale�y wi�c zapewni	 bardzo dobre 
przyleganie zapuszczanych szalunków do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo dobre 
ich rozparcie – zwłaszcza w górnej cz��ci umocnienia. 
Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypk� oraz obsypk� do wysoko�ci 30 cm ponad wierzch  
rury) nale�y wykona	 z piasku sypkiego drobno-�rednio- lub gruboziarnistego bez grud i 
kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by	 zag�szczona w procencie co najmniej równym  
zag�szczeniu zasypki wła�ciwej (nigdy nie mniejszym). 

            Nale�y zwraca	 szczególn� uwag� na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie
            było kamieni lub innych ci��kich przedmiotów, które mogłyby uszkodzi	 rury. 
            Przy zasypkach mechanicznych nale�y uprzednio r�cznie obsypa	 rur� warstw� piasku  

grubo�ci 10 cm.Pozostał� cz��	 wykopu uzupełnia si� gruntem rodzimym przestrzegaj�c jego 
wła�ciwego zag�szczenia (90% stanu pierwotnego) 
Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nale�y wykonywa	 warstwami z jednoczesnym 
usuwaniem deskowania. Pod drogami nale�y zasypk� zag��ci	 do wska
nika Is > 90% . 
Na pozostałym obszarze gdzie poziom wód gruntowych na to pozwala, a grunty s� suche i 
półzwarte dopuszcza si� wykonanie wykopów w�skoprzestrzennych z deskowaniem 
a�urowym, z obudow� szczeln� w strefie kanałowej. 
Zasypywanie wykopu nale�y wykona	 po dokonaniu prób ci�nieniowych i po wykonaniu  
inwentaryzacji geodezyjnej 

5.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW

Przy wykonywaniu sieci wodoci�gowej biegn�cej  w terenie nawodnionym gdzie poziom wód 
gruntowych jest bardzo wysoki i waha si� w granicach 0,5-1,5 m ppt. przewiduje si�
odwodnienie wykopów za pomoc� igłofiltrów rozmieszczonych po obu stronach wykopu w 
rozstawie 1,0 m przy wydajno�ci jednego igłofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej 
nale�y utrzymywa	 na zało�onym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez cały okres 
realizacji posadawiania ruroci�gu. Zaprzestanie pompowania mo�e nast�pi	 dopiero po 
przykryciu ruroci�gu. 
Wykonawca w kalkulacji kosztów odwodnienia musi uwzgl�dni	 mo�liwo�	 podniesionego 
poziomu wód gruntowych w stosunku do podanego wg bada geologicznych wykonanych w 
sierpniu 2007 r. Wykonawca w zale�no�ci od rzeczywistych warunków mo�e przyj�	 inn�
technologi� odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 

5.4. ROBOTY INSTALACYJNO – MONTA�OWE 

Układanie przewodów wodoci�gowych w pobli�u czynnych linii kablowych i innego 
uzbrojenia podziemnego nale�y wykona	 po uprzednim uzgodnieniu robót z 
u�ytkownikami tych urz�dze. 
Monta� wodoci�gu w pobli�u czynnych linii kablowych i ruroci�gów nale�y wykona	
po uprzednim uzgodnieniu technologii wykonania robót z u�ytkownikami tych 
urz�dze. 

Sie	 wodoci�gow� nale�y wykona	 z rur PE-HD (SDR-17) 1,0 MPa ł�czonych za pomoc�
zgrzewania czołowego .Temperatura zgrzewania winna utrzymywa	 si� w przedziale 200-220 
oC. Przed zgrzewaniem koce ł�czonych rur nale�y podda	 jednoczesnej obróbce wiórowej. 
Szczelina pomi�dzy powierzchniami zgrzewanymi nie mo�e by	 wi�ksza ni� 0,5 mm.  
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Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powsta	 podwójna wypływka.  
Układanie sieci wodoci�gowej powinno by	 wykonane w sposób wykluczaj�cy 
uszkodzenie mechaniczne. Wodoci�gu nie nale�y układa	, je�eli temperatura otoczenia 
jest ni�sza ni� +5°C. Wodoci�g układany w ziemi nale�y wykona	 w sposób 
nast�puj�cy: dno wykonywanego wykopu nale�y wyrówna	, oczy�ci	 z gruzu i kamieni  
i podsypa	 warstw� piasku grub. 15 cm., nast�pnie wykona	 tzw. nadsypk� z warstwy 
piasku o grubo�ci 30 cm zasypuj�c nast�pnie uło�ony wodoci�g gruntem rodzimym 
odbudowuj�c nast�pnie nawierzchni� chodników i jezdni do stanu przed wykonywaniem 
robót. Znakowanie trasy wodoci�gu z PE wykona	 ta�m� znakuj�c� koloru niebieskiego 
z wtopionym drutem identyfikacyjnym uło�on� 40 cm od terenu.  
Zasypywanie wykopów mo�e nast�pi	 po wykonaniu prób wodoci�gu z pozytywnym ich 
wynikiem, odbiorze sieci, wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego. 
Wł�czenie projektowanej sieci do sieci istniej�cej wykona	 nale�y w miejscu zgodnie  
z dokumentacj� projektow� . 
W w�
le wł�czeniowym oraz w w�złach rozgał�
nych zaprojektowano zasuwy odcinaj�ce  
z zamkni�ciem mi�kkim Hawle typu E nr kat. 4000. Zasuwy zaopatrzone b�d� w obudowy 
teleskopowe i skrzynki uliczne. 
W odległo�ciach co ok. 150 m zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 Hawle nr kat. 220  
z odci�ciem zasuwami Hawle typu E.  
Bloki oporowe na sieci wodoci�gowej nale�y wykona	 wył�cznie pod zasuwami zgodnie  
z rysunkiem szczegółowym. 
Na nowoprojektowanej sieci po wej�ciu na teren PPNT zostanie wykonana studnia 
wodomierzowa DN1500. Przyj�to studzienk� wodomierzow� z polietylenu (HDPE) . 
Pomiar zu�ycia wody odbywał si� b�dzie wodomierzem sprz��onym MWN/JS 100/2,5-S 60  
φ 100 klasy B. 
Przed i za wodomierzami nale�y zamontowa	 zawory odcinaj�ce, za wodomierzem zawór 
antyska�eniowy EA426 DN100. 
Po wykonaniu sie	 wodoci�gow� nale�y przepłuka	, zdezynfekowa	 i podda	 próbie 
ci�nieniowej na ci�nienie 10,0 atm. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Celem kontroli jest stwierdzenie osi�gni�cia zało�onej jako�ci wykonanych robót przy 
wykonaniu sieci wodoci�gowej. Wykonawca ma obowi�zek wykonania pełnego zakresu 
bada na budowie w celu wykazania In�ynierowi zgodno�ci dostarczonych materiałów i 
realizowanych robót z dokumentacj� projektow�, OST, SST. 
Kontrola jako�ci robót powinna obejmowa	 nast�puj�ce badania: zgodno�ci  
z Dokumentacj� Projektow�: wykopów otwartych, podło�a naturalnego,  
zasypu przewodu, podło�a wzmocnionego, materiałów, uło�enia przewodów  
na podło�u. 

• Sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow� polega na porównaniu 
wykonywanych b�d
 wykonanych robót z Dokumentacj� Projektow� oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodno�ci na podstawie ogl�dzin i pomiarów. 

• Badania wykopów otwartych obejmuj� badania materiałów i elementów 
obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod� z opadów 
atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczestwa pracy, a ponadto 
obejmuj� sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

• Badania podło�a naturalnego  przeprowadza si� dla  stwierdzenia  czy  grunt  
podło�a  stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturaln� wilgotno�	, 
nie został podebrany, jest zgodny z  okre�lonymi   warunkami   w  Dokumentacji   
Projektowej   i   odpowiada  wymaganiom   normy PN-86/B-02480 .  W  
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przypadku  niezgodno�ci z warunkami  okre�lonymi  w  Dokumentacji 
Projektowej nale�y przeprowadzi	 dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 
rodzaju i stopnia agresywno�ci �rodowiska i wprowadzi	 korekt� w 
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi	 do akceptacji In�yniera. 

• Badania zasypu przewodu sprowadza si� do badania warstwy ochronnej zasypu, 
zasypu przewodu do powierzchni terenu. 

• Badania warstwy ochronnej zasypu nale�y wykona	 przez pomiar jego wysoko�ci 
nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypko�ci materiału u�ytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nale�y wykona	 z dokładno�ci� do 10 cm w 
miejscach odległych od siebie nie wi�cej ni� 50 m. 

• Badania   nasypu   stałego   sprawdza   si�   do   badania   zag�szczenia   gruntu   
nasypowego   wg BN-77/8931-12, wilgotno�ci zag�szczonego gruntu. 

• Badanie  materiałów  u�ytych  do  budowy  sieci  nast�puje   przez  porównanie   
ich  cech z wymaganiami okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w 
tym: na podstawie dokumentów okre�laj�cych jako�	 wbudowanych materiałów i 
porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami okre�lonymi w SST oraz bezpo�rednio na budowie przez ogl�dziny 
zewn�trzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Dla zakresu rzeczowego robót obj�tych dokumentacj� projektow� w niniejszym kontrakcie 
ryczałtowym obmiar robót nie wyst�puje.

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. ODBIÓR CZ��CIOWY 

W trakcie prowadzenia robót monta�owych nale�y dokona	 odbioru robót ulegaj�cych 
zakryciu tj: uło�onego wodoci�gu w wykopie, zamontowanej armatury, uło�onych rur 
ochronnych. 

Przy odbiorze cz��ciowym powinny by	 dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i   
           uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, wyniki  bada  gruntów,    
           ich  uwarstwie,    
• Dziennik Budowy; 
• dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów; 
• protokoły prób szczelno�ci i ci�nieniowych 

Odbiór robot zanikaj�cych obejmuje sprawdzenie: 
• sposób wykonania wykopów pod wzgl�dem: obudowy, oraz ich     
          zabezpieczenia  
 przed zalaniem wod� gruntow� i z opadów atmosferycznych, 
• przydatno�ci podło�a naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podło�a,   

                      stopie   agresywno�ci, wilgotno�ci /, 
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,  
• rz�dnych i gł�boko�ci uło�enia, jako�ci wbudowanych materiałów oraz ich   
          zgodno�ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz atestami  
          producenta i normami przedmiotowymi , 
• uło�enia przewodu na podło�u naturalnym i wzmocnionym; długo�ci i  
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          �rednicy   przewodów oraz sposobu wykonania poł�czenia rur i prefabrykatów  
• materiałów u�ytych do zasypu i stanu jego ubicia. 

8.2. ODBIÓR KO�COWY 

Przy dokonywaniu odbioru kocowego nale�y: 
sprawdzi	 zgodno�	 robót z umow�, Dokumentacj� Projektow�, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, normami i przepisami, 
sprawdzi	 udokumentowanie wła�ciwej jako�ci wykonania robót odpowiednimi 
protokołami prób monta�owych, sprawdzi	 czy przedmiot odbioru spełnia warunki i 
zasady prawidłowej eksploatacji, sporz�dzi	 protokół z odbioru technicznego robót z 
podaniem wniosków i ustale. 

9 PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płatno�	 zgodnie z warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowanej Ryczałtowej Kwoty 
Kontraktowej. 

10 RZEPISY ZWI�ZANE 

10.1    POLSKIE NORMY 

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opisy 
gruntów". 

 PN-8 l/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie". 

PN-B-10736 - „Roboty ziemne.Wykopy otwarte dla  przewodów wodoci�gowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.  

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze". 

PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.  
    Podział, nazwy i okre�lenia." 
PN-EN 545:2000- „Rury , kształtki i wyposa�enie z �eliwa sferoidalnego oraz ich 

zł�cza do ruroci�gów wodnych- Wymagania i metody bada” 
PN-87/B-01060- „Sie	 wodoci�gowa zewn�trzna- Obiekty i elementy wyposa�enia-

Terminologia” 
PN-B-10725:1997- Wodoci�gi – Przewody zewn�trzne – Wymagania i badania” 
PN-72/H-83104 - "Odlewy z �eliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na 

obróbk� skrawania i odchyłki masy". 
 PN-B-10720 - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach   
    wodoci�gowych. Wymagania przy odbiorze. 

10.2. NORMY BRAN�OWE 

ZAT/97-01-001- „Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy ł�cz�ce w 
ruroci�gach ci�nieniowych do wody” 

BN-77/8931-12-     "Oznaczenia wska
nika zag�szczenia gruntu". 
BN-83/8836-02 -    "Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
    Wymagania i badania przy odbiorze". 
BN-72/8932-01 -    "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne." 
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10.3. INNE DOKUMENTY 

• Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r.  
 ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pó
niejszymi zmianami ) 
• Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dn.  

31 lipca 1998 r. -w sprawie systemów oceny zgodno�ci, wzoru deklaracji 
zgodno�ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie –  
( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych.- 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 

 i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r. 
• Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji ruroci�gowych  

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin. 
• Udzielone aktualne aprobaty techniczne na u�yte ruroci�gi wykonane z PE  
• Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa i Przemy�lu Materiałów    
            Budowlanych z dn. 28maja1972r. –w sprawie bezpieczestwa i higieny  
            pracy przy wykonywaniu     robót budowlano-monta�owych i  
           rozbiórkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 93 z 1972 r.) 

11. UWAGI KO�COWE 

� Roboty prowadzi	 zgodnie z projektem i podanymi w nim normami 
 i przepisami. 
� Sieci  po ich wykonaniu musz� zosta	 zinwentaryzowane geodezyjnie, a z roboty 

tej musi zosta	 wykonany operat geodezyjny wniesiony do zasobów archiwalnych. 
� Cało�	 robót zwi�zanych z budow� sieci wodoci�gowej wykonywa	 zgodnie z 

niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Ruroci�gów z Tworzyw Sztucznych wydanych w 1996 r zaleconymi do stosowania 
przez Min. Gosp. Przestrz. i Budownictwa. 

� Tryb prowadzenia monta�u i odbioru zgodnie z WTWiOR Bud. - Mont. Cz��	 II - 
Instalacje sanitarne i przemysłowe wydanie 1988 r. 

� Roboty ziemne w rejonie istniej�cego uzbrojenia wykonywa	 bezwzgl�dnie 
sposobem r�cznym pod nadzorem przedstawiciela administratora uzbrojenia. 

� Wszystkie materiały u�yte do monta�u musz� posiada	 atesty  
 i dopuszczenia do stosowania wydane przez PZH, COBRTI Instal itd. 
� Wł�czenie do sieci nale�y wykona	 przy udziale upowa�nionego przedstawiciela 

Gospodarstwa Pomocniczego w Trzebownisku 
� Przed zasypaniem sieci po jej wykonaniu trasa jej musi zosta	 oznakowana ta�m�

ostrzegawcz� uło�on� około 40 cm od terenu. 

       Opracował:mgr in�. Roman Opaliski  
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Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego  S.A. 
Centrum Projektowe "Miastoprojekt" w Rzeszowie  

35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWA: 

UZBROJENIE TERENU - PODKARPACKI PARK 
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY STREFA S-2 ETAP I  
w miejscowo�ci  ROGO�NICA  
gm. GŁOGÓW MŁP. woj. PODKARPACKIE 

ZAKRES:  

TOM II   -ST 2.   ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY I UZBROJENIA     
TERENU  

SST 2.3.        SIE� KANALIZACJI SANITARNEJ 

Kod CPV:   5111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow�  
                                 roboty ziemne 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i  
                        ruroci�gów do odprowadzania �cieków 

45232411-6  Ruroci�gi wody �ciekowej 
45232423-3  Przepompownie �cieków 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                
 SIE� KANALIZACJI SANITARNEJ 

1.        WST�P 

1.1. PRZEDMIOT  SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ s� wymagania 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót obejmuj�cych sie	 kanalizacji sanitarnej na terenie 
Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego Strefa S-2 w Rogo
nicy. 

1.2.   ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce 
 i maj�ce na celu budow� sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z p. 1.1.i obejmuj�
nast�puj�cy zakres robót: 
� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z rur PVC typu „S” 200 mm - 40m. 
� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z rur PVC typu „N” 200 mm - 2435m. 
� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 63 mm - 47m. 
� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 90 mm - 49m. 
� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 160 mm - 733m. 
� Budowa trzech przepompowni sieciowych. 
� Budowa studzienki pomiarowej DN2000 z z ultrad
wi�kowym  
        urz�dzeniem pomiarowym SONIX 10D  DN150 ł�cznie z kompletem  
        zaworów odcinaj�cych i zwrotnych 
� Budowa studzienek kanalizacyjnych Ø1000 z tworzywa sztucznego teleskopowych  
        z włazem typu ci��kiego  - 14 szt 
� Budowa studzienek kanalizacyjnych Ø400 z tworzywa sztucznego z rur� trzonow�   
        karbowan� dwu�cienn�, teleskopowych z włazem typu ci��kiego  - 38 szt 
� Budowa studzienek kanalizacyjnych rozpr��nych Ø1000 z tworzywa sztucznego  
        teleskopowych  z włazem typu ci��kiego  - 2 szt 
� Budowa studzienki kanalizacyjnej rozpr��nej Ø1400 z tworzywa sztucznego  
        teleskopowej z włazem typu ci��kiego   - 1 szt 

1.4.      OKRE�LENIA PODSTAWOWE 

Sie	 kanalizacyjna – układ poł�czonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
in�ynierskich, znajduj�cych si� poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej 
licz�c od strony budynku do oczyszczalni �cieków lub wylotów kanałów deszczowych 
albo burzowych do odbiorników 
Sie	 kanalizacyjna �ciekowa – sie	 kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania 
�cieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych 
Przepompownia �cieków – przepompownie �cieków stosowane s� w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej ,gdy obszar obj�ty t� kanalizacj� mo�e by	 skanalizowany 
jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni �cieków. Przepompownie 
�cieków mog� by	 jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, 
oddzielonymi �cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp 
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Dziennik budowy - opatrzony piecz�ci� Zamawiaj�cego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, słu��cy do notowania wydarze zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania polece  
i innej korespondencji technicznej pomi�dzy In�ynierem, Wykonawc� i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do 
kierowania Robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 
Ksi�ga Obmiaru - akceptowany przez In�yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
słu��cy do wpisywania przez wykonawc� obmiaru wykonanych robót w formie 
wylicze, szkiców i ewentualnych dodatkowych zał�czników, wpisy w ksi�dze obmiaru 
podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera. 
 Przykrycie - osłona uło�ona nad kanałem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry, 
Wska�nik zag�szczenia gruntu – wielko�	 charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu 
okre�lona wg wzoru : Is = Pd/Pds 
gdzie : 
Pd – g�sto�	 obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu Mg/m3 

Pds – maksymalna g�sto�	 obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci 
optymalnej, okre�lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481
 Rysunki - cz��	 Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj�, 
charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem Robót. 
Skrzyowanie - takie miejsce na trasie sieci kanalizacyjnej w którym jakakolwiek 
cz��ci rzutu poziomego kanału przecina lub pokrywa jak�kolwiek cz��	 rzutu 
poziomego innej innego urz�dzenia podziemnego albo naziemnego, np. ruroci�gu, toru 
kolejowego, drogi, wody �eglownej lub spławnej, kabli, gazoci�gów itp., 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka poł
czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona doł�czenia  
co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna ł�cz�ca kanały dochodz�ce na ró�nej   
wysoko�ci, w której �cieki opadowe spadaj� bezpo�rednio na dno studzienki  
z osadnikiem lub poprzez zewn�trzny odci��aj�cy przewód pionowy. 
Wylot kanału - element na kocu kanału odprowadzaj�cego �cieki do odbiornika. 
Rura ochronna - rura o �rednicy wi�kszej od rury przewodowej, słu��c� do 
przenoszenia obci��e  zewn�trznych i do zabezpieczenia kanału przy przej�ciu pod 
przeszkod� terenow�. 
Komora robocza - zasadnicza cz��	 studzienki przeznaczona do czynno�ci 
eksploatacyjnych. Wysoko�	 komory roboczej jest to odległo�	 pomi�dzy rz�dn� dolnej 
powierzchni płyty lub innego  elementu przykrycia studzienki a rz�dn� spocznika lub 
dna studzienki. 
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywaj�ca komor� robocz�. 
Właz kanałowy - element �eliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 
umo�liwiaj�cy dost�p do urz�dze kanalizacyjnych 
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1.5.      OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj� robót zgodnie z dokumentacj�
projektow�, specyfikacj� techniczn�, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 I 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami  technicznymi 
wykonania i instalacji z tworzyw sztucznych” i „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Odst�pstwa od projektu mog� dotyczy	 jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast�pienia zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemo�liwo�ci ich uzyskania - przez inne materiały lub 
elementy o zbli�onych charakterystykach i trwało�ci. Wszelkie zmiany  
i odst�pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog� powodowa	
obni�enia warto�ci funkcjonalnych i u�ytkowych instalacji. 
Tam gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka,znak 
towarowy,producent,dostawca urz�dze i materiałów) Zamawiaj�cy dopuszcza 
oferowanie urz�dze i materiałów równowa�nych o takich samych parametrach 
techniczno-funkcjonalnych, które zagwarantuj� realizacj� robót w zgodzie z wydanym 
pozwoleniem na budow� oraz zapewni� uzyskanie parametrów technicznych i 
eksploatacyjnych nie gorszych od zało�onych w dokumentacji projektowej. 
Roboty monta�owe nale�y realizowa	 zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-monta�owych Tom II” 
Przy wykonywaniu robót nale�y stosowa	 wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

2.        MATERIAŁY 

2.1. STOSOWANE MATERIAŁY 

Wszystkie materiały u�yte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny spełnia	 warunki 
okre�lone w odpowiednich normach przedmiotowych,  
a w przypadku braku normy powinny odpowiada	 warunkom technicznym wytwórni lub 
innym umownym warunkom. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej wg zasad 
niniejszej SST s�:  
– dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rury kielichowe klasy z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu PVC-U typ N i S wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991  o 
�rednicy 200 mm  ł�czone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur; 
- kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U wg PN-85/C-89203] i ISO 4435:1991  
tuleje ochronne z uszczelk�, krótkie (dla przej�cia szczelnego przez �cianki betonowe 
studzienek)z PVC o �rednicy, 200 mm  
- przewody kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonane b�d� z PE szeregu SDR 17 z 
surowca klasy PE 100 ł�czone za pomoc� zgrzewania czołowego, dopuszczone na 
ci�nienie pn=l,0 MPa   
- rury  ochronne z  PE o �rednicy  250 i 315 mm 
- pier�cienie z HDPE na rurach przewodowych uło�onych w rurze ochronnej; 
- pianka poliuretanowa do uszczelniania koców rur ochronnych. 
- pier�cienie samouszczelniaj�ce do uszczelniania koców rur ochronnych. 
- piasek na podsypk� i obsypk� rur, studzienek wg PN-87/B-01100  
- studzienki kanalizacyjne Ø1000 z tworzywa sztucznego teleskopowe z płyt�  

      odci��aj�c� i z włazem typu  ci��kiego. Kró	ce kielichowe nastawne powinny by	  
   zintegrowane z kinet� �
- studzienki kanalizacyjne Ø400 z tworzywa sztucznego teleskopowe z włazem typu     
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               ci��kiego na sto�ku betonowym oraz rur� trzonow�  karbowan� dwu�cienn�,  
- studzienki rozpr��ne Ø1000 – 2 szt i Ø1400 1 szt z tworzywa sztucznego PEHD  
   teleskopowe z płyt� odci��aj�c� , z włazem typu  ci��kiego  
-  studzienka pomiarowe PEHD DN 2000 mm z  płyt� odci��aj�c�, włazem typu   
   wodoszczelnego i z ultrad
wi�kowym urz�dzeniem pomiarowym SONIX 10D DN150  
Przed i za ka�dym układem pomiarowym nale�y zamontowa	 zasuwy odcinaj�ce z 
uszczelnieniem gumowym chemoodpornym, za układem zawór zwrotny. 
W pompowniach PP1 przed układem pomiarowym nale�y wykona	 na ruroci�gu tłocznym 
odpowietrzenie �cieków.  
Główne wymiary i mas� wpustów �eliwnych dobiera	 wg odpowiednich norm 
przedmiotowych PN-88/H-74080/01 [12] i PN-88/H-74080/04 [13]. Tolerancje 
wymiarowe nie powinny przekracza	 IV klasy dokładno�ci wg PN-72/H-83104.  
- trzy pompownie sieciowe z obudow� z polimerobetonu, armatur�, 2 pompami  
  ( w tym jedna rezerwowa) i automatyk� steruj�c� z opcj� pomiaru energii elektrycznej. 
Projektowane przepompownie nale�y wyposa�y	 w układ monitoruj�cy prac� i przesyłaj�cy te 
informacj� przy pomocy SMS do gminnego systemu monitoringu pracy przepompowni. 
Wszystkie elementy metalowe pompowni  wykonane b�d� ze stali kwasoodpornej. 
Teren pompowni zostanie  ogrodzony  siatk� powlekan� H – 1,5 m na słupkach stalowych φ65 
mm osadzonych w fundamencie betonowym z cokolikiem  i z bram�  dwuskrzydłow�
szer.3,00m wykonan� z profili stalowych . 
Teren pompowni nale�y utwardzi	 �wirem gr.15 cm w obrze�u trawnikowym, o powierzchni 
jak pokazano na planie zagospodarowania przepompowni. Dojazd do pompowni utwardzi	
płytami drogowymi wg projektu dróg .     
Monta� i uruchomienie układów pompowych nale�y wykona	 wg instrukcji otrzymanej od 
producenta i pod jego nadzorem. Wykonawca przeka�e Zamawiaj�cemu instrukcj� obsługi 
układów pompowych. 

Pompownie zaprojektowano na nast�puj�ce parametry : 
PP1 : Gmax=18,5 l/sek 
Długo�	 przewodu tłocznego: 735 m 
Rz�dna terenu :   206,60 
Rz�dna dna napływu :  203,10 
Rz�dna osi ruroci�gu tłocznego : 205,10 
Rz�dna dna przy odbiorze �cieków : 207,60 
Przyj�to ruroci�g tłoczny wykonany z rur PE 160 oraz  pomp� ( +1 rezerwowa )  

PP2 : Gmax=8,4 l/sek 
Długo�	 przewodu tłocznego: 50 m 
Rz�dna terenu :   206,30 
Rz�dna dna napływu :  202,80 i 203,02 
Rz�dna osi ruroci�gu tłocznego : 203,64 
Rz�dna dna przy odbiorze �cieków : 203,40 
Przyj�to ruroci�g tłoczny wykonany z rur PE 90 oraz  pomp� ( +1 rezerwowa )  

PP3 : Gmax=3,0 l/sek 
Długo�	 przewodu tłocznego: 47 m 
Rz�dna terenu :   207,35 
Rz�dna dna napływu :  203,85 i 204,60 
Rz�dna osi ruroci�gu tłocznego : 205,88 
Rz�dna dna przy odbiorze �cieków : 205,70 
Przyj�to ruroci�g tłoczny wykonany z rur PE 63 oraz  pomp� ( +1 rezerwowa )  
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2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Gospodark� materiałami nale�y prowadzi	 zgodnie z wytycznymi dla przedsi�biorstw 
wykonuj�cych roboty instalacyjno - monta�owe dla wodoci�gów i kanalizacji.  
W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiałowej na placu 
budowy powinny by	 opracowane przez generalnego wykonawc� robót lub 
przedsi�biorstwo wykonuj�ce dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem 
budowy. 
Sposób składowania materiałów w magazynie jak i konserwacja tych materiałów 
powinny by	 dostosowane do rodzaju składowanego materiału. 
Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny by	 uło�one w miejscu,  
gdzie nie b�d� nara�one na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji.
Magazynowane rury powinny by	 zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 
promieni słonecznych, temperatura nie wy�sza ni� 40 °C i opadami atmosferycznymi.  
Dłu�sze składowanie rur powinno odbywa	 si� w pomieszczeniach zamkni�tych lub 
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa	 uniemo�liwiaj�c przewietrzanie. 
Rury o ró�nych �rednicach i grubo�ciach winny by	 składowane oddzielni, a gdy nie jest 
tylko mo�liwe, rury o grubszej �ciance winny znajdowa	 si� na spodzie. 
Rury powinny by	 składowane na równym podło�u na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysoko�	 stosu nie powinna przekracza	 1.5 m. Sposób składowania nie 
mo�e powodowa	 nacisku na kielichy rur powoduj�c ich deformacj�. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si� dolnej warstwy rur mo�na dokona	 za pomoc�
kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania nale�y cz��ci uszkodzone odci�	, a koce rur sfazowa	. 
Kształtki, zł�czki i inne materiały (uszczelki, �rodki do czyszczenia, itp.) powinny  
by	 składowane w sposób uporz�dkowany, z zachowaniem wy�ej omówionych �rodków 
ostro�no�ci.  
Składowisko kruszywa powinno by	 zlokalizowane jak najbli�ej wykonywanego 
odcinka kanalizacji. 
Podło�e składowiska powinno by	 równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczaj�ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i 
poboru. 

 3. SPRZ�T 

Sprz�t powinien odpowiada	 ogólnie przyj�tym wymaganiom, co do ich jako�ci jak  
i wytrzymało�ci. Sprz�t powinien mie	 ustalone parametry techniczne i powinien by	
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
Maszyny mo�na uruchomi	 dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego  
i działania, ponadto nale�y je zabezpieczy	 przed mo�liwo�ci� uruchomienia przez 
osoby niepowołane. 
Liczba i wydajno�	 sprz�tu b�dzie gwarantowa	 przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami okre�lonymi w dokumentacji przetargowej , SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umow�.  
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej winien wykaza	 si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cych maszyn  
i sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� jako�	 robót do: 
-odspajania i wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, koparki, ładowarki  
  zrywarki itp.) 
-przemieszczania gruntów ( spycharki, zgarniarki, równiarki itp. ) 
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-transportu mas ziemnych i elementów kanalizacji sanitarnej (samochody  
 wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci�gi, �urawie samochodowe itp.) 
-sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki,płyty wibracyjne ) 

4. TRANSPORT 

�rodki i urz�dzenia transportowe powinny by	 odpowiednio przystosowane  
do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezb�dnych do wykonania 
danego rodzaju robót. 
W czasie transportu nale�y zabezpieczy	 przewo�one przedmioty i materiały w sposób 
uniemo�liwiaj�cy ich uszkodzenie. 
�rodki transportowe stosowane przy wykonywaniu przebudowy sieci kanalizacyjnej to: 
samochód dostawczy, samochód skrzyniowy, 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji o du�ej masie lub znacznym gabarycie nale�y 
przeprowadzi	 za pomoc� d
wignic lub �urawia samochodowego. 
Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewo�enia 
materiałów.  
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i osprz�tu 
nale�y przestrzega	 zalece wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów 
 i osprz�tu na stanowisko monta�u bezpo�rednio przed ich zabudowaniem. 
Wyładunek rur w wi�zkach wymaga u�ycia podno�nika widłowego z płaskimi 
widełkami lub d
wigni� z belk� umo�liwiaj�c� zaciskanie si� zawiesin na wi�zce.  
Nie wolno stosowa	 zawiesin z lin metalowych lub łacuchów. Gdy rury załadowane 
teleskopowo (rury o mniejszej �rednicy wewn�trz rur o wi�kszej �rednicy) przed 
rozładowaniem wi�zki nale�y wyj�	 rury "wewn�trzne". 
Z uwagi na specyficzne wła�ciwo�ci rur PVC nale�y przy transporcie zachowywa	
nast�puj�ce dodatkowe wymagania: 
- przewóz rur mo�e by	 wykonywany wył�cznie samochodami skrzyniowymi, 
- przewóz powinno si� wykona	 przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy 
  czym powinna by	 zachowana szczególna ostro�no�	 przy temperaturach ujemnych,  
  z uwagi na zwi�kszon� krucho�	 tworzywa, 
- na platformie samochodu rury powinny le�e	 kielichami naprzemianlegle, na  
  podkładach drewnianych o szeroko�ci co najmniej 10 cm i grubo�ci co najmniej 2.5  
  cm, uło�onych prostopadle do osi rur, 
- wysoko�	 ładunku na samochodzie nie powinna przekracza	 1 m, 
- rury powinny by	 zabezpieczone przed zarysowaniem przez podło�enie tektury falistej 
  i desek pod łacuchy spinaj�ce boczne �ciany skrzy samochodu, 
- przy załadowaniu rur nie mo�na ich rzuca	 ani przetacza	 po pochylni, 
- przy długo�ciach wi�kszych ni� długo�	 pojazdu, wielko�	 zwisu rur nie mo�e  
  przekracza	 1 m. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Projektowana sie	 kanalizacyjna winna by	 wybudowana zgodnie  
z obowi�zuj�cymi normami i warunkami technicznymi wydanymi przez producenta rur i 
urz�dze. 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Podstaw� wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej stanowi Dokumentacja Projektowa.  
Tras� linii okre�lon� w projekcie nale�y odtworzy	 w terenie przed przyst�pieniem  
do budowy. 
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Projektowana o� kanału powinna by	 oznaczona w terenie przez geodet� z 
uprawnieniami.  

O� przewodu wyznaczy	 w sposób trwały i widoczny, z zało�eniem ci�gów reperów 
roboczych. 
Punkty na osi trasy nale�y oznaczy	 za pomoc� drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwo
dziami. Kołki osiowe nale�y wbi	 na ka�dym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na ka�dym prostym odcinku nale�y utrwali	 co 
najmniej 3 punkty. Kołki �wiadki wbija si� po dwu stronach wykopu, tak aby istniała 
mo�liwo�	 odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.  
Na trasie sieci nale�y usun�	 warstw� humusu. Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu 
wykopów i ukopów b�d� formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukoczeniu robót. 
Sie	 drenarska koliduj�ca z robotami ziemnymi powinna by	 zdemontowana. 

5.2. ROBOTY ZIEMNE 

Przed przyst�pieniem do wykonania wykopów wykonawca ma obowi�zek sprawdzenia 
zgodno�ci rz�dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. 
Roboty ziemne zwi�zane z budow� kanalizacji z rur kanałowych z PVC i PE powinny by	
prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne.Wykopy otwarte 
dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-
EN 1610.  
Zgodnie z Instrukcj� stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko�	 wykopu pod rury  
o �rednicy 200 mm winna wynosi	 0,85-1,15 m.  
W strefie wysokich wód gruntowych  wykopy nale�y wykona	 jako w�skoprzestrzenne  o 
�cianach pionowych, odeskowane i rozparte.  
�ciany wykopów pionowych powinny by	 zabezpieczone przed usuwaniem si� ziemi, za 
pomoc� szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa si� z desek z drewna o grubo�ci 50 
mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek pionowych i 
rozpór. 
Mo�liwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopów obudowy systemowej typu 
segmentowego. Zagł�bienie obudowy nale�y realizowa	 poprzez naprzemienne „wciskanie” 
�cian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu.  
Obudowa wykopów i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada	
wymaganiom BN-83/8836-02 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Ruroci�gów z Tworzyw Sztucznych wraz z aneksem Wydanie 1996 r. Rozdział 2, 
Rozdział 5 pkt. 5.4.2. zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki 
Przestrzennej  Budownictwa. 
Przy wykonywaniu wykopu nale�y zapewni	 stateczno�	 �cian wykopu przez odeskowanie oraz 
zapewni	 mo�liwo�	 wykonania robót na sucho tzn. w wykopie nale�ycie odwodnionym.  
Nale�y liczy	 si� z powstaniem w trakcie odwadniania rozlu
nienia gruntu rodzimego w dnie 
wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza �cian wykopu . Nale�y wi�c zapewni	 bardzo dobre 
przyleganie zapuszczanych szalunków do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo dobre 
ich rozparcie – zwłaszcza w górnej cz��ci umocnienia. 
Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypk� oraz obsypk� do wysoko�ci 30 cm ponad wierzch 
rury) nale�y wykona	 z piasku sypkiego drobno-�rednio- lub gruboziarnistego bez grud i 
kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by	 zag�szczona w procencie co najmniej równym 
zag�szczeniu zasypki wła�ciwej (nigdy nie mniejszym). 
Nale�y zwraca	 szczególn� uwag� na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie
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było kamieni lub innych ci��kich przedmiotów, które mogłyby uszkodzi	 rury. 
Przy zasypkach mechanicznych nale�y uprzednio r�cznie obsypa	 kanał warstw� piasku 
grubo�ci 10 cm.Pozostał� cz��	 wykopu uzupełnia si� gruntem rodzimym przestrzegaj�c jego 
wła�ciwego zag�szczenia (90% stanu pierwotnego) 
Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nale�y wykonywa	 warstwami  
z jednoczesnym usuwaniem deskowania. 
Pod drogami nale�y zasypk� zag��ci	 do wska
nika Is > 90% . 

Zasypywanie wykopu nale�y wykona	 po dokonaniu prób ci�nieniowych i po wykonaniu 
inwentaryzacji geodezyjnej 

5.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej biegn�cej w terenie gdzie poziom wód 
gruntowych jest bardzo wysoki i waha si� w granicach 0,5-1,5 m ppt.  przewiduje si�
odwodnienie wykopów za pomoc� igłofiltrów rozmieszczonych po obu stronach wykopu w 
rozstawie 0,7-1,5 m przy wydajno�ci jednego igłofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej 
nale�y utrzymywa	 na zało�onym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez cały okres 
realizacji posadawiania ruroci�gu. Zaprzestanie pompowania mo�e nast�pi	 dopiero po 
przykryciu ruroci�gu. 
Monta� pompownii nale�y przeprowadzi	 w układzie jako studnie zapuszczane.  

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej nale�y zastosowa	 zbiorcze studzienki z pompami 
do odwadniania  wykopów oraz igłofiltry wpłukiwane na gł�boko�	 do 5m , na długo�ci  
czterech boków wykopu przepompowni w rozstawie igieł co 0,4-0,6 m. Wody odprowadzi	 do 
pobliskiego rowu. 

Wykonawca w zale�no�ci od rzeczywistych warunków mo�e przyj�	 inn� technologi�
odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie trwania 
robót ziemnych. 
Rozstaw i ilo�	 igłofiltrów dla poszczególnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej została 
przedstawiona w „Zaleceniach projektowych dotycz�cych posadowienia kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej dla terenów Rogo
nicy” wykonanych przez  
in�. Marka Gawrylaka w 2007 r w zał�czniku „Obliczenia wgł�bnego odwodnienia 
technicznego wykopu” (dost�pne w RARR Rzeszów). 

5.4. ROBOTY INSTALACYJNO – MONTA�OWE 

Układanie przewodów kanalizacyjnych w pobli�u czynnych linii kablowych i innego 
uzbrojenia podziemnego nale�y wykona	 po uprzednim uzgodnieniu robót z 
u�ytkownikami tych urz�dze. 

5.4.1.Sie	 kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Rury z PVC mo�na układa	 przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 o C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym 
podło�em, nale�y: 
• wst�pnie rozmie�ci	 rury na dnie wykopu, 
• wykona	 zł�cza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec 
nast�pnej rury)winna by	 uprzednio obsypana warstw� ochronn� 30 cm ponad wierzch 
rury z wył�czeniem odcinków poł�czenia rur. Osie ł�czonych odcinków rur musz� si�
znajdowa	 na jednej prostej, co nale�y uregulowa	 odpowiednimi podkładami pod 
odcinkiem wciskowym. 
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Rury z PVC nale�y ł�czy	 za pomoc� kielichowych poł�cze wciskowych 
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier�cieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia monta�u przewodu nale�y wła�ciwie 
przygotowa	 rury z PVC, wykonuj�c odpowiednio wszystkie czynno�ci 
przygotowawcze, takie jak: 
• przycinanie rur, 
• ukosowanie bosych koców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem poł�czenia kielichowego wciskowego nale�y zukosowa	 bose koce 
rury pod k�tem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by	 takie, aby powierzchnia 
połowy grubo�ci �cianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym kocu rury 
nale�y przy poł�czeniu kielichowym wciskowym zaznaczy	 gł�boko�	 zł�cza. 
Zł�cza kielichowe wciskane nale�y wykonywa	 wkładaj�c do wgł�bienia kielicha rury 
specjalnie wyprofilowan� pier�cieniow� uszczelk� gumow�, a nast�pnie wciskaj�c bosy 
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 
silikonowym. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania poł�czenie powinno by	 osi�gni�cie przez 
czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowo�	 ł�czonych elementów. 

Studzienki kanalizacyjne zasypywa	 gruntem sypkim równomiernie na całym obwodzie 
rury trzonowej. Zag�szczania zasypki dokonywa	 warstwami nie grubszymi ni� 30 cm 
do stopnia 95% SP, w terenach nawodnionych  98% SP.

W miejscu skrzy�owania projektowanej kanalizacji sanitarnej  z projektowanym 
gazoci�giem �redniego ci�nienia, przewód kanalizacji nale�y wykona	  
z wysokoci�niowych rur PCV uło�onych w wysokoci�nieniowej rurze ochronnej z PE 
 Ø 315, bez ł�czenia rury przewodowej w rurze ochronnej. Koce rury ochronnej 
zostan� wyprowadzone na odległo�	, co najmniej 2,0 m. od �cianki gazoci�gu licz�c  
w płaszczy
nie poziomej prostopadle do osi gazoci�gu i uszczelnione piank�
poliuretanow�. 
Przy skrzy�owaniu projektowanych przył�czy kanalizacji z istniej�cym b�d

projektowanymi kablami energetycznymi na kablach projektuje si� rury osłonowe 
dwudzielne. 

5.4.2.Sie	 kanalizacji sanitarnej tłocznej 

Sie	 kanalizacji sanitarnej tłocznej nale�y wykona	 z rur PE-HD (SDR-17) 1,0 MPa ł�czonych 
za pomoc� zgrzewania czołowego .Temperatura zgrzewania winna utrzymywa	 si� w 
przedziale 200-220 oC. Przed zgrzewaniem koce ł�czonych rur nale�y podda	 jednoczesnej 
obróbce wiórowej. Szczelina pomi�dzy powierzchniami zgrzewanymi nie mo�e by	 wi�ksza 
ni� 0,5 mm. Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powsta	 podwójna wypływka.  
Układanie sieci powinno by	 wykonane w sposób wykluczaj�cy uszkodzenie 
mechaniczne. Ruroci�gów nie nale�y układa	, je�eli temperatura otoczenia jest ni�sza 
ni� +5°C. Ruroci�g układany w ziemi nale�y wykona	 w sposób nast�puj�cy: dno 
wykonywanego wykopu nale�y wyrówna	, oczy�ci	 z gruzu i kamieni i podsypa	
warstw� piasku grub. 15 cm., nast�pnie wykona	 tzw. nadsypk� z warstwy piasku o 
grubo�ci 30 cm zasypuj�c nast�pnie uło�ony wodoci�g gruntem rodzimym odbudowuj�c 
nast�pnie nawierzchni� chodników i jezdni do stanu przed wykonywaniem robót.  
Zasypywanie wykopów mo�e nast�pi	 po wykonaniu prób wodoci�gu z pozytywnym ich 
wynikiem, odbiorze sieci, wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego. 
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Celem kontroli jest stwierdzenie osi�gni�cia zało�onej jako�ci wykonanych robót przy 
wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca ma obowi�zek wykonania pełnego 
zakresu bada na budowie w celu wykazania In�ynierowi zgodno�ci dostarczonych 
materiałów i realizowanych robót z dokumentacj� projektow�, OST, SST. 
Kontrola jako�ci robót powinna obejmowa	 nast�puj�ce badania: zgodno�ci  
z Dokumentacj� Projektow�: wykopów otwartych, podło�a naturalnego,  
zasypu przewodu, podło�a wzmocnionego, materiałów, uło�enia przewodów  
na podło�u, szczelno�ci przewodu na eksfiltracj� i infiltracj�, wykonania wylotów. 

• Sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow� polega na porównaniu 
wykonywanych b�d
 wykonanych robót z Dokumentacj� Projektow� oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodno�ci na podstawie ogl�dzin i pomiarów. 

• Badania wykopów otwartych obejmuj� badania materiałów i elementów 
obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod� z opadów 
atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczestwa pracy, a ponadto 
obejmuj� sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

• Badania podło�a naturalnego  przeprowadza si� dla  stwierdzenia  czy  grunt  
podło�a  stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturaln� wilgotno�	, 
nie został podebrany, jest zgodny z  okre�lonymi   warunkami   w  Dokumentacji   
Projektowej  i   odpowiada  wymaganiom   normy PN-86/B-02480 .W  przypadku  
niezgodno�ci z warunkami  okre�lonymi  w  Dokumentacji Projektowej nale�y 
przeprowadzi	 dodatkowe badania wg PN-81/B-03020) rodzaju i stopnia 
agresywno�ci �rodowiska i wprowadzi	 korekt� w Dokumentacji Projektowej 
oraz przedstawi	 do akceptacji In�yniera. 

• Badania zasypu przewodu sprowadza si� do badania warstwy ochronnej zasypu, 
zasypu przewodu do powierzchni terenu. 

• Badania warstwy ochronnej zasypu nale�y wykona	 przez pomiar jego wysoko�ci 
nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypko�ci materiału u�ytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nale�y wykona	 z dokładno�ci� do 10 cm w 
miejscach odległych od siebie nie wi�cej ni� 50 m. 

• Badania   nasypu   stałego   sprawdza   si�   do   badania   zag�szczenia   gruntu   
nasypowego   wg BN-77/8931-12, wilgotno�ci zag�szczonego gruntu. 

• Badanie  materiałów  u�ytych  do  budowy  przył�czy  nast�puje   przez  
porównanie   ich  cech z wymaganiami okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej 
i SST, w tym : na podstawie dokumentów okre�laj�cych jako�	 wbudowanych 
materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami 
producentów lub warunkami okre�lonymi w SST oraz bezpo�rednio na budowie 
przez ogl�dziny zewn�trzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

• Badanie szczelno�ci odcinka przewodu na eksfiltracj� obejmuj�: badanie stanu 
odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wod� i odpowietrzenie 
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby nale�y prowadzi	 kontrol�
szczelno�ci zł�czy, �cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelno�ci nale�y poprawi	 uszczelnienie, a w razie niemo�liwo�ci oznaczy	
miejsce wycieku wody i przerwa	 badanie do czasu usuni�cia przyczyn 
nieszczelno�ci. 

• Badanie szczelno�ci odcinka przewodu na  nfiltracj� obejmuje: badanie stanu 
odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do 
przewodu.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

Dla zakresu rzeczowego robót obj�tych dokumentacj� projektow� w niniejszym kontrakcie 
ryczałtowym obmiar robót nie wyst�puje.

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. ODBIÓR CZ��CIOWY 

W trakcie prowadzenia robót monta�owych nale�y dokona	 odbioru robót ulegaj�cych 
zakryciu tj: uło�onej kanalizacji w wykopie, zamontowanej armatury, uło�onych rur 
ochronnych. 
Przy odbiorze cz��ciowym powinny by	 dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami  
 w trakcie wykonywania robót, wyniki  bada  gruntów,   ich  uwarstwie,    
• Dziennik Budowy; 
• dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów; 
• protokoły prób szczelno�ci i ci�nieniowych 

Odbiór robot zanikaj�cych obejmuje sprawdzenie: 
• sposób wykonania wykopów pod wzgl�dem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia  
 przed zalaniem wod� gruntow� i z opadów atmosferycznych, 
• przydatno�ci podło�a naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podło�a, stopie   
          agresywno�ci,wilgotno�ci/,  
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,  
• rz�dnych i gł�boko�ci uło�enia, jako�ci wbudowanych materiałów oraz ich  
           zgodno�ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz atestami  
           producenta i normami przedmiotowymi , 
•  uło�enia przewodu na podło�u naturalnym i wzmocnionym; długo�ci i �rednicy  
  przewodów oraz sposobu wykonania poł�czenia rur i prefabrykatów; szczelno�ci  
 przewodów i studzienek na infiltracj�;  
• materiałów u�ytych do zasypu i stanu jego ubicia. 
Długo�	 odcinka podlegaj�cego odbiorom cz��ciowym nie powinna by	 mniejsza ni�
odległo�	 mi�dzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bada powinny by	 uj�te 
w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

8.2. ODBIÓR KO�COWY 

Przy dokonywaniu odbioru kocowego nale�y: 
sprawdzi	 zgodno�	 robót z umow�, Dokumentacj� Projektow�, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, normami i przepisami, 
sprawdzi	 udokumentowanie wła�ciwej jako�ci wykonania robót odpowiednimi 
protokołami prób monta�owych, sprawdzi	 czy przedmiot odbioru spełnia warunki i 
zasady prawidłowej eksploatacji, sporz�dzi	 protokół z odbioru technicznego robót z 
podaniem wniosków i ustale. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płatno�	 zgodnie z warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowanej Ryczałtowej Kwoty 
Kontraktowej. 
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10. RZEPISY ZWI�ZANE 

10.1.  POLSKIE NORMY 

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opisy 
gruntów". 

 PN-8 l/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie". 

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
    badania przy odbiorze". 
PN-B-10736 - „Roboty ziemne.Wykopy otwarte dla  przewodów wodoci�gowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.  
PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"; 
PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze". 
PN-EN 476:2001- Wymagania ogólne dotycz�ce elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezci�nieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotycz�ce rur, kształtek i systemu. 

PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe". 
PN-86/B-01802 - "Antykorozyjne   zabezpieczenia   w   budownictwie.   

Konstrukcje   betonowe i �elbetowe. Nazwy i okre�lenia." 
PN-H-74051 -2: 1994 - "Włazy kanałowe klasy B, C, D". 
PN-64/H-74086 - "Stopnie �eliwne do studzienek kontrolnych". 
PN-72/H-83104 - "Odlewy z �eliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na 

obróbk� skrawania i odchyłki masy". 
PN-85/C-89203 - "Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu." 
PN-85/C-89205 - "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu." 
PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.  
    Podział, nazwy i okre�lenia." 

10.2. NORMY BRAN�OWE 

ZAT/97-01-001- „Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy ł�cz�ce w 
ruroci�gach ci�nieniowych do wody” 

BN-62/6738-03 -     „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów.  
    Wymagania techniczne.” 
BN-62/6738-04 -     „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.” 
BN-62/6738-07 -     „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów.  
    Wymagania techniczne.” 
BN-77/8931-12-     „Oznaczenia wska
nika zag�szczenia gruntu”. 
BN-83/8836-02 -    „Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
    Wymagania i badania przy odbiorze”. 
BN-72/8932-01 -    „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.” 
BN-86/8971-08 -    „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ci�nieniowe. 

Kr�gi �etonowe  i �elbetowe.” 
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10.3. INNE DOKUMENTY 

• ISO4435:199I -       „Rury i kształtki znieplastyfikowanego polichlorku winylu 
stosowane  systemach odwadniaj�cych i kanalizacyjnych.” 

• KB-38.4.3/1/ - 73 -   Płyty pokrywowe 
• Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez 

„Transprojekt” ‘Warszawa 
• Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r.  
 ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pó
niejszymi zmianami ) 
• Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dn.  

31 lipca 1998 r. –w sprawie systemów oceny zgodno�ci, wzoru deklaracji 
zgodno�ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie –  
( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych.- 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 
i Klimatyzacji –Warszawa 1994 r. 

• Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji ruroci�gowych  
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu –  agin. 

• Udzielone aktualne aprobaty techniczne na u�yte ruroci�gi wykonane z PE  
• Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa i Przemy�lu Materiałów   
   Budowlanych z dn. 28maja1972r. –w sprawie bezpieczestwa i higieny  

pracy przy wykonywaniu     robót budowlano-monta�owych i  
rozbiórkowych – (Dz. U. Nr 13 po. 93 z 1972 r.) 

11. UWAGI KO�COWE 

� Roboty prowadzi	 zgodnie z projektem i podanymi w nim normami 
 i przepisami. 
� Sieci i przył�cza po ich wykonaniu musz� zosta	 zinwentaryzowane geodezyjnie, a 

z roboty tej musi zosta	 wykonany operat geodezyjny wniesiony do zasobów 
archiwalnych. 

� Cało�	 robót zwi�zanych z budow� sieci kanalizacyjnej wykonywa	 zgodnie z 
niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Ruroci�gów z Tworzyw Sztucznych wydanych w 1996 r zaleconymi do stosowania 
przez Min. Gosp. Przestrz. i Budownictwa. 

� Tryb prowadzenia monta�u i odbioru zgodnie z WTWiOR Bud. - Mont. Cz��	 II - 
Instalacje sanitarne i przemysłowe wydanie 1988 r. 

� Roboty ziemne w rejonie istniej�cego uzbrojenia wykonywa	 bezwzgl�dnie 
sposobem r�cznym pod nadzorem przedstawiciela administratora uzbrojenia. 

� Wszystkie materiały u�yte do monta�u musz� posiada	 atesty  
 i dopuszczenia do stosowania wydane przez PZH, COBRTI Instal itd. 

    

    Opracował:  mgr in�. Roman Opaliski.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                               
 SIE� KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

1.        WST�P 

1.1. PRZEDMIOT  SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ s�
wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót obejmuj�cych sie	 kanalizacji 
deszczowej dla terenów Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego 
Strefa S-2 w Rogo
nicy. 

1.2.   ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3.   ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno�ci 
umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu budow� sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z 
p. 1.1.i obejmuj� nast�puj�cy zakres robót: 
Monta� rur wykonanych  z �ywic poliestrowych CC-GRP wzmacnianych włóknem 
szklanym o sztywno�ci SN10000 ł�czonych poprzez ł�czniki wciskowe o �rednicach : 

� DN200 mm – 10 m. 
� DN300 mm - 57 m. 
� DN400 mm - 278 m. 
� DN500 mm - 160 m. 
� DN600 mm – 657 m. 
� DN800 mm – 588 m. 
� DN1000 mm – 563 m. 
� DN1200 mm – 101 m. 
� DN1400 mm - 309 m. 
� Budowa separatora lamelowego typ 40/400 z osadnikiem o pojemno�ci 5 m3

� Budowa studzienek zintegrowanych wyposa�onych w pier�cienie dci��aj�ce  
         i włazy typu  ci��kiego – 52 szt 
� Budowa studzienek �ciekowych ulicznych z osadnikiem wyposa�onych w  
         pier�cienie odci��aj�ce i kosze – 2 szt 

1.4.      OKRE�LENIA PODSTAWOWE 

Sie	 kanalizacyjna – układ poł�czonych przewodów kanalizacyjnych i 
obiektów in�ynierskich, znajduj�cych si� poza budynkami od pierwszej 
studzienki kanalizacyjnej licz�c od strony budynku do oczyszczalni �cieków lub 
wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników 
Sie	 kanalizacyjna deszczowa – sie	 kanalizacyjna przeznaczona do 
odprowadzania �cieków opadowych 
Dziennik budowy - opatrzony piecz�ci� Zamawiaj�cego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, słu��cy do notowania wydarze zaistniałych w 
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czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania polece i innej korespondencji technicznej 
pomi�dzy In�ynierem, Wykonawc� i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do 
kierowania Robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 
Ksi�ga Obmiaru - akceptowany przez In�yniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami słu��cy do wpisywania przez wykonawc� obmiaru wykonanych robót 
w formie wylicze, szkiców i ewentualnych dodatkowych zał�czników, wpisy 
w ksi�dze obmiaru podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera. 
 Przykrycie - osłona uło�ona nad kanałem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry, 
Wska�nik zag�szczenia gruntu – wielko�	 charakteryzuj�ca stan zag�szczenia 
gruntu okre�lona wg wzoru : Is = Pd/Pds 
gdzie : 
Pd – g�sto�	 obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu Mg/m3 

Pds – maksymalna g�sto�	 obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci 
optymalnej, okre�lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481
 Rysunki - cz��	 Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj�, 
charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem Robót. 
Skrzyowanie - takie miejsce na trasie sieci kanalizacyjnej w którym 
jakakolwiek cz��ci rzutu poziomego kanału przecina lub pokrywa jak�kolwiek 
cz��	 rzutu poziomego innej innego urz�dzenia podziemnego albo naziemnego, 
np. ruroci�gu, toru kolejowego, drogi, wody �eglownej lub spławnej, kabli, 
gazoci�gów itp., 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na 
załamaniach osi kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na 
odcinkach prostych. 
Studzienka poł
czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona doł�czenia  
co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna ł�cz�ca kanały dochodz�ce na 
ró�nej   wysoko�ci, w której �cieki opadowe spadaj� bezpo�rednio na dno 
studzienki  
z osadnikiem lub poprzez zewn�trzny odci��aj�cy przewód pionowy. 
Studzienka �ciekowa uliczna - urz�dzenie do odbioru �cieków opadowych 
spływaj�cych do kanału z powierzchni terenu. 
Wylot kanału - element na kocu kanału odprowadzaj�cego �cieki do 
odbiornika. 

Komora robocza - zasadnicza cz��	 studzienki przeznaczona do czynno�ci 
eksploatacyjnych. Wysoko�	 komory roboczej jest to odległo�	 pomi�dzy 
rz�dn� dolnej powierzchni płyty lub innego  elementu przykrycia studzienki a 
rz�dn� spocznika lub dna studzienki. 
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywaj�ca komor� robocz�. 
Właz kanałowy - element �eliwny przeznaczony do przykrycia studzienek 
rewizyjnych umo�liwiaj�cy dost�p do urz�dze kanalizacyjnych 
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1.5.      OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj� robót zgodnie z dokumentacj�
projektow�, specyfikacj� techniczn�, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 I 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami  technicznymi wykonania i instalacji z tworzyw sztucznych” i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Odst�pstwa od projektu mog� dotyczy	 jedynie dostosowania instalacji  
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast�pienia 
zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemo�liwo�ci ich uzyskania - 
przez inne materiały lub elementy o zbli�onych charakterystykach i trwało�ci. 
Wszelkie zmiany i odst�pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mog� powodowa	 obni�enia warto�ci funkcjonalnych i u�ytkowych instalacji. 
Tam gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie 
(marka,znak towarowy,producent,dostawca urz�dze i materiałów) 
Zamawiaj�cy dopuszcza oferowanie urz�dze i materiałów równowa�nych o 
takich samych parametrach techniczno-funkcjonalnych, które zagwarantuj�
realizacj� robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budow� oraz zapewni�
uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od 
zało�onych w dokumentacji projektowej. 
Roboty monta�owe nale�y realizowa	 zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych Tom II” 
Przy wykonywaniu robót nale�y stosowa	 wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 

2.        MATERIAŁY 

2.1. STOSOWANE MATERIAŁY 

Wszystkie materiały u�yte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny spełnia	
warunki okre�lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku 
braku normy powinny odpowiada	 warunkom technicznym wytwórni lub innym 
umownym warunkom. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej wg 
zasad niniejszej SST s�:  
- przewody kanalizacji deszczowej z rur z �ywic poliestrowych CC-GRP 
wzmacnianych włóknem szklanym typu E z piaskiem kwarcowym i w�glanem wapnia 
CACO3 jako wypełniaczem (musi to by	 potwierdzone aprobat� techniczn�) , 
wyprodukowanych w procesie odlewania od�rodkowego, spełniaj�cych normy DIN 
19565 oraz DIN 16869, a tak�e posiadaj�ce aktualne aprobaty techniczne COBRTI 
INSTAL  bazuj�ce na powy�szych normach.  
Sztywno�	 obwodowa stosowanych rur, zgodnie z projektem wynosi  SN 10000 N/m2, 
�rednica nominalna DN300-1400 mm a klasa ci�nienia PN1.  
Ze wzgl�du na wymagan� wysok� odporno�	 na �cieranie Wykonawca przedstawi dla 
zastosowanych rur wyniki testu Darmstad  niezale�nej uprawnionej jednostki 
badawczej dla 200 000 cykli w wyniku którego nie nast�puje odsłoni�cie warstw 
konstrukcyjnych rury (włókna szklanego). 
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Wymaga si� du�ej szczelno�ci poł�cze i dlatego ł�czenie rur odbywa	 si� b�dzie za 
pomoc� ł�czników nasuwkowych  z uszczelk� z EPDM w postaci profilowanej 
wykładziny na całej długo�ci ł�cznika. 
Maksymalna długo�	 jednostkowa rur ze wzgl�dów monta�owych i gruntowych  
wynosi maksymalnie  6 m. Powierzchnia zewn�trzna gładka, �rednica zewn�trzna 
jednakowa na całej długo�ci rury. 
Wewn�trzna warstwa S1 stykaj�ca si� z medium, o grubo�ci minimum 1 mm, składa 
si� z �ywicy bez dodatku włókna szklanego,musi to by	 potwierdzone aprobat�
techniczn�, a sumaryczna grubo�	 warstw S1 i S2 przekracza 3mm  te� potwierdzona 
aprobat� techniczn�.  Współczynnik chropowato�ci powierzchni wewn�trznej 
powinien wynosi	 max k=0,01mm dla tej warto�ci wykonano obliczenia hydrauliczne.  
Studnie rewizyjne powinny spełnia	 powy�sze wymagania.  
- studzienki kanalizacyjne zintegrowane Ø1200  z tworzywa sztucznego z 
pier�cieniem odci��aj�cym i włazem typu ci��kiego. 
- separator lamelowy typ 40/400 z osadnikiem o pojemno�ci 5 m3 

– dla kanalizacji deszczowej z wpustów drogowych rury kielichowe  z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U typ S wg PN-85/C-89205 [18] 
i ISO 4435:1991  o �rednicy 200 mm ł�czone na uszczelki gumowe, które 
dostarcza producent rur; 
- kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U wg PN-85/C-89203] i ISO 
4435:1991  
tuleje ochronne z uszczelk�, krótkie (dla przej�cia szczelnego przez �cianki 
betonowe studzienek)z PVC o �rednicy, 200 mm 
- studzienki �ciekowe uliczne z osadnikiem nale�y wykona	 z nast�puj�cych 
elementów prefabrykowanych: 
wpustu ulicznego �eliwnego wg PN-88/H-74080/01 ,kosza stalowego z 
otworami; 
pier�cienia odci��aj�cego z rur betonowych �r. 0.5 wg BN-83/8971-06.02  
płyty    fundamentowej     gr     15     cm    wykonanej    z    betonu    klasy    
B15 
-piasek na podsypk� i obsypk� rur, studzienek wg PN-87/B-01100  
-geotkanina Lotrak 45/45 lub równowa�na 

2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Gospodark� materiałami nale�y prowadzi	 zgodnie z wytycznymi dla 
przedsi�biorstw wykonuj�cych roboty instalacyjno - monta�owe dla 
wodoci�gów i kanalizacji.  
W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiałowej na 
placu budowy powinny by	 opracowane przez generalnego wykonawc� robót 
lub przedsi�biorstwo wykonuj�ce dany rodzaj robót w porozumieniu z 
kierownikiem budowy. 
Sposób składowania materiałów w magazynie jak i konserwacja tych 
materiałów powinny by	 dostosowane do rodzaju składowanego materiału. 
Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny by	 uło�one w 
miejscu,  
gdzie nie b�d� nara�one na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji.
Składowane rury i kształtki nie mog� by	 nara�one na oddziaływanie 
rozpuszczalników oraz na kontakt z otwartym ogniem.
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Magazynowane rury powinny by	 zabezpieczone przed szkodliwymi 
działaniami promieni słonecznych, temperatur� nie wy�sz� ni� 40 °C i opadami 
atmosferycznymi.  
Dłu�sze składowanie rur powinno odbywa	 si� w pomieszczeniach 
zamkni�tych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa	 uniemo�liwiaj�c 
przewietrzanie. 
Rury o ró�nych �rednicach i grubo�ciach winny by	 składowane oddzielni, a 
gdy nie jest tylko mo�liwe, rury o grubszej �ciance winny znajdowa	 si� na 
spodzie. 
Rury powinny by	 składowane na równym podło�u na podkładach i 
przekładkach drewnianych o szeroko�ci co najmniej 20 cm a wysoko�	 stosu 
nie powinna przekracza	 3,0 m. Sposób składowania nie mo�e powodowa	
nacisku na kielichy rur powoduj�c ich deformacj�. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si� dolnej warstwy rur mo�na dokona	 za 
pomoc� kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie 
transportu i magazynowania nale�y cz��ci uszkodzone odci�	, a koce rur 
sfazowa	. 
Kształtki, zł�czki i inne materiały (uszczelki, �rodki do czyszczenia, itp.) 
powinny by	 składowane w sposób uporz�dkowany, z zachowaniem wy�ej 
omówionych �rodków ostro�no�ci.  
Składowisko kruszywa powinno by	 zlokalizowane jak najbli�ej 
wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podło�e składowiska powinno by	 równe, utwardzone z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczaj�ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie 
jego składowania i poboru. 

 3.  SPRZ�T 

Sprz�t powinien odpowiada	 ogólnie przyj�tym wymaganiom, co do ich jako�ci 
jak i wytrzymało�ci. Sprz�t powinien mie	 ustalone parametry techniczne i 
powinien by	 ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Maszyny mo�na uruchomi	 dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 
technicznego i działania, ponadto nale�y je zabezpieczy	 przed mo�liwo�ci�
uruchomienia przez osoby niepowołane. 
Liczba i wydajno�	 sprz�tu b�dzie gwarantowa	 przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji przetargowej , SST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow�.  
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania sieci kanalizacji deszczowej winien 
wykaza	 si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cych maszyn  
i sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw� jako�	 robót do: 
-odspajania i wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, koparki, 
ładowarki  zrywarki itp.) 
-przemieszczania gruntów ( spycharki, zgarniarki, równiarki itp. ) 
-transportu mas ziemnych i elementów kanalizacji deszczowej (samochody  
 wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci�gi, �urawie samochodowe itp.) 
-sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki,płyty wibracyjne ) 
-wiertnica do przewiertu kontrolowanego 
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4. TRANSPORT 

�rodki i urz�dzenia transportowe powinny by	 odpowiednio przystosowane  
do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezb�dnych do 
wykonania danego rodzaju robót. 
W czasie transportu nale�y zabezpieczy	 przewo�one przedmioty i materiały w 
sposób uniemo�liwiaj�cy ich uszkodzenie. 
�rodki transportowe stosowane przy wykonywaniu przebudowy sieci 
kanalizacyjnej to: samochód dostawczy, samochód skrzyniowy, 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji o du�ej masie lub znacznym gabarycie 
nale�y przeprowadzi	 za pomoc� d
wignic lub �urawia samochodowego. 
Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewo�enia 
materiałów.  
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i 
osprz�tu nale�y przestrzega	 zalece wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie 
materiałów i osprz�tu na stanowisko monta�u bezpo�rednio przed ich zabu-
dowaniem. 
Wyładunek rur w wi�zkach wymaga u�ycia podno�nika widłowego z płaskimi 
widełkami lub d
wigni� z belk� umo�liwiaj�c� zaciskanie si� zawiesin na 
wi�zce.  
Nie wolno stosowa	 zawiesin z lin metalowych lub łacuchów. Gdy rury 
załadowane teleskopowo (rury o mniejszej �rednicy wewn�trz rur o wi�kszej 
�rednicy) przed rozładowaniem wi�zki nale�y wyj�	 rury "wewn�trzne". 
Rozładunek studzienek mo�e odbywa	 si� przy pomocy zawiesi studziennych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Projektowana sie	 kanalizacyjna winna by	 wybudowana zgodnie  
z obowi�zuj�cymi normami i warunkami technicznymi wydanymi przez 
producenta rur i urz�dze. 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Podstaw� wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej stanowi Dokumentacja 
Projektowa.  
Tras� linii okre�lon� w projekcie nale�y odtworzy	 w terenie przed 
przyst�pieniem do budowy. 
Projektowana o� kanału powinna by	 oznaczona w terenie przez geodet�  
z uprawnieniami.  
O� przewodu wyznaczy	 w sposób trwały i widoczny, z zało�eniem ci�gów 
reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy nale�y oznaczy	 za pomoc� drewnianych palików, tzw. 
Kołków osiowych z gwo
dziami. Kołki osiowe nale�y wbi	 na ka�dym 
załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na ka�dym prostym 
odcinku nale�y utrwali	 co najmniej 3 punkty. Kołki �wiadki wbija si� po dwu 
stronach wykopu, tak aby istniała mo�liwo�	 odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót.  
Na trasie sieci nale�y usun�	 warstw� humusu. Humus i nadkład czasowo zdj�te z 
terenu wykopów i ukopów b�d� formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukoczeniu robót. 
Sie	 drenarska koliduj�ca z robotami ziemnymi powinna by	 zdemontowana. 
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5.2. ROBOTY ZIEMNE 

Przed przyst�pieniem do wykonania wykopów wykonawca ma obowi�zek 
sprawdzenia zgodno�ci rz�dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej 
oraz oceny warunków gruntowych. 
Roboty ziemne zwi�zane z budow� kanalizacji deszczowej powinny by	 prowadzone 
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne.Wykopy otwarte dla 
przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz 
PN-EN 1610.  
Minimalna szeroko�	 wykopu pod rury winna wynosi	 : 
-dla rur o �rednicy 350-700 mm   -DA+0,7 m 
-dla rur o �rednicy 700-1200 mm   -DA+0,85 m 
-dla rur o �rednicy 1200-1400 mm   -DA+1,0 m 
Wykopy wykonywa	 zgodnie z profilami kanalizacji deszczowej oraz przekrojami 
posadowienia rur. Zgodnie z zaleceniami konstrukcyjnymi wykonanymi dla tego 
zakresu robót dla sieci kanalizacji deszczowej wykopy mo�na wykona	 w formie nie 
umocnionego rozkopu ( zał�czniki D1, D2, D3 i D4 ). Nale�y pami�ta	 aby wykonuj�c 
rozkop nie naruszy	 warstwy ziemi w strefie kanałowej sieci sanitarnych 
prowadzonych równolegle do sieci kanalizacji deszczowej. 
Przy wykonywaniu wykopu nale�y zapewni	 stateczno�	 �cian wykopu przez 
wła�ciwy k�t skarpy min. 1:1,5 i wykonanie robót na sucho tzn. w wykopie nale�ycie 
odwodnionym.  
Na odcinkach okre�lonych zał�cznikiem D2 i D3  na dnie wykopu nale�y uło�y	
geotkanin� np. Lotrak 45/45  (lub równowa�n�) uło�on� na zakład 40 cm. 
Na odcinkach okre�lonych zał�cznikiem D4 cało�	 warstwy kanałowej nale�y 
zabezpieczy	 geotkanin� np. Lotrak 45/45  (lub równowa�n�) uło�on� na zakład 40 
cm. 
Na stabilnym gruncie nale�y wykona	 podsypk� o uziarnieniu 16-32 mm i wysoko�ci 
100 mm+0,2 DN rury. Na warstw� podsypki nakłada si� lu
n� warstw� wyrównuj�c� o 
grubo�ci 30-50 mm.. Ostatnia warstwa obsypki powinna koczy	 si� 30 cm ponad 
wierzchołkiem rury. W strefie bocznej przewodu powinno si� zapewni	 stopie
zag�szczenia gruntu przynajmniej 95%. Nale�y zwraca	 szczególn� uwag� na to by w 
gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było kamieni lub innych ci��kich 
przedmiotów, które mogłyby uszkodzi	 rury. 
Przy zasypkach mechanicznych nale�y uprzednio r�cznie obsypa	 kanał warstw�
piasku grubo�ci 10 cm.Pozostał� cz��	 wykopu uzupełnia si� gruntem rodzimym 
przestrzegaj�c jego wła�ciwego zag�szczenia (90% stanu pierwotnego) 
Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nale�y wykonywa	 warstwami  
z jednoczesnym usuwaniem deskowania. 
Do zag�szczania zasypki w obr�bie strefy rury oraz 30 cm nad jej wierzch nale�y 
stosowa	 lekkie ubijaki wibracyjne ( max ci��ar u�yteczny 0,30 kN ) albo wstrz�sarki 
płytowe ( max ci��ar u�yteczny 1,0 kN ) . Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0 m ponad 
wierzchołkiem rury mo�e by	 zag�szczana �rednim ubijakiem ( max ci��ar u�yteczny 
5,0 kN ). Ci��kie urz�dzenia do zag�szczania mog� by	 u�ywane dopiero po 
przykryciu rury na wysoko�	 1 m. 
Pod drogami nale�y zasypk� zag��ci	 do wska
nika Is > 90% . 

Zasypywanie wykopu nale�y wykona	 po dokonaniu prób ci�nieniowych i po 
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. 
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5.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej biegn�cej w terenie gdzie 
poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki i waha si� w granicach 0,5-1,5 m ppt.  
przewiduje si� odwodnienie wykopów za pomoc� igłofiltrów rozmieszczonych po obu 
stronach wykopu w rozstawie 0,7-1,3 m przy wydajno�ci jednego igłofiltra ok. 0,2 
m3/h. Poziom wody gruntowej nale�y utrzymywa	 na zało�onym poziomie pod 
projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji posadawiania ruroci�gu. 
Zaprzestanie pompowania mo�e nast�pi	 dopiero po przykryciu ruroci�gu. 
Przy odwadnianych wykopach nale�y na wysoko�ci 0,5 m powy�ej zwierciadła wody 
gruntowej wykona	 poziom� półk� (ze spadkiem ok. 4% skierowanym w kierunku 
wykopu) o szeroko�ci ok. 1,5m w celu zwi�kszenia stateczno�ci skarpy i mo�liwo�ci 
„wypłukania” igłofiltrów –zmniejszaj�c tym samym rozpatrywan� szeroko�	
techniczn� odwodnienia. 
Wykonawca w zale�no�ci od rzeczywistych warunków mo�e przyj�	 inn� technologi�
odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 
Rozstaw i ilo�	 igłofiltrów dla poszczególnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej 
została przedstawiona w „Zaleceniach projektowych dotycz�cych posadowienia 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów Rogo
nicy” wykonanych przez  
in�. Marka Gawrylaka w 2007 r w zał�czniku „Obliczenia wgł�bnego odwodnienia 
technicznego wykopu” (dost�pne w RARR Rzeszów). 

5.4. ROBOTY INSTALACYJNO – MONTA�OWE 

Układanie przewodów kanalizacyjnych w pobli�u czynnych linii kablowych , 
sieci gazowej kopalnianej i innego uzbrojenia podziemnego nale�y wykona	 po 
uprzednim uzgodnieniu robót z u�ytkownikami tych urz�dze. 

5.4.1.Sie	 kanalizacji deszczowej z ywic poliestrowych 

Sie	 kanalizacji deszczowej nale�y wykona	 z rur z �ywic poliestrowych o sztywno�ci 
SN10000 .Kanały kanalizacyjne ł�czone poprzez ł�czniki wciskowe. 
Wykonane z elastomeru uszczelnienie ł�cznika oraz wsuwan� w nie bos� kocówk�
rury nale�y oczy�ci	 i nasmarowa	 �rodkiem ułatwiaj�cym po�lizg ,bezpo�rednio 
przed wykonywaniem poł�czenia. 
Ł�czenie rur powinno by	 wykonane centrycznie wzdłu� osi rury. 
Na trasie kanalizacji projektuje si� studzienki przelotowe i poł�czeniowe o DN 1200  
z włazami typu ci��kiego. S� to studzienki zintegrowane wyposa�one w pier�cienie 
odci��aj�ce.  
Studzienki kombinowane osadzi	 bezpo�rednio na odpowiednio zag�szczonym dnie 
wykonanym z gruntu no�nego wzgl�dnie na podło�u �wirowym. Wi�ksze studzienki 
fundamentuje si� na podło�u z chudego betonu. 
Podstaw� studzienki zintegrowanej  nale�y obetonowa	 po jej ustawieniu w wykopie i 
poł�czeniu z ruroci�giem, stosuj�c mieszank� betonow� przynajmniej klasy B15. 
Grubo�	 otuliny betonowej nie mniejsza ni� 150 mm w najcieszym miejscu. 
Otulina powinna obejmowa	 cz��	 przepływow� studzienki na całej jej długo�ci 
obejmuj�c ł�czniki oraz w gór� ł�cznik na rurze studziennej. Je�eli taki ł�cznik nie 
wyst�puje to obetonowa	 do wysoko�ci 500 mm nad rur� przewodow�. 
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  Separator i osadnik nale�y wyposa�y	 w stopy z doci��eniem ( ł�cznie z ci��arem  
    stopy ) : osadnik 2,65T , separator 0,7 T. 
  Wloty kanałów rurowych do zbiorników retencyjnych zabezpieczy	 nale�y kratami  
            stalowymi.Odprowadzenie wód opadowych ze zbiorników zabezpieczone b�dzie  
            klapami przeciwcofkowymi VAG dn 300 w wersji do mocowania na betonowej  
            �cianie wylotu. 
   

5.4.2.Próba hydrostatyczna 

Ruroci�gi nale�y podda	 próbie hydrostatycznej. Wynik próby mo�na uzna	 za 
pozytywny je�eli, przez co najmniej 15 minut przy ci�nieniu 0.05 MPa mierzonym w 
najni�szym punkcie badanego odcinka, nie wyst�pi zauwa�alny przeciek. W czasie 
próby nale�y utrzyma	 ci�nienie próbne, przy czym ilo�	 uzupełnianej wody nie mo�e 
przekracza	 0,02 l/m2 mokrej wewn�trznej powierzchni rury. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Celem kontroli jest stwierdzenie osi�gni�cia zało�onej jako�ci wykonanych 
robót przy wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca ma obowi�zek 
wykonania pełnego zakresu bada na budowie w celu wykazania In�ynierowi 
zgodno�ci dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacj�
projektow�, OST, SST. 
Kontrola jako�ci robót powinna obejmowa	 nast�puj�ce badania: zgodno�ci  
z Dokumentacj� Projektow�: wykopów otwartych, podło�a naturalnego,  
zasypu przewodu, podło�a wzmocnionego, materiałów, uło�enia przewodów  
na podło�u, szczelno�ci przewodu na eksfiltracj� , wykonania wylotów. 

• Sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow� polega na porównaniu 
wykonywanych b�d
 wykonanych robót z Dokumentacj� Projektow� oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodno�ci na podstawie ogl�dzin i pomiarów. 

• Badania wykopów otwartych obejmuj� badania materiałów i elementów 
obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod� z opadów 
atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczestwa pracy, a ponadto 
obejmuj� sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

• Badania podło�a naturalnego  przeprowadza si� dla  stwierdzenia  czy  grunt  
podło�a  stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturaln�
wilgotno�	, nie został podebrany, jest zgodny z  okre�lonymi   warunkami   w  
Dokumentacji   Projektowej  i   odpowiada  wymaganiom   normy PN-86/B-
02480 .W  przypadku  niezgodno�ci z warunkami  okre�lonymi  w  
Dokumentacji Projektowej nale�y przeprowadzi	 dodatkowe badania wg PN-
81/B-03020) rodzaju i stopnia agresywno�ci �rodowiska i wprowadzi	
korekt� w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi	 do akceptacji 
In�yniera. 

• Badania zasypu przewodu sprowadza si� do badania warstwy ochronnej 
zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu. 

• Badania warstwy ochronnej zasypu nale�y wykona	 przez pomiar jego 
wysoko�ci nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypko�ci materiału 
u�ytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nale�y wykona	 z 
dokładno�ci� do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie wi�cej ni� 50 m. 

• Badania   nasypu   stałego   sprawdza   si�   do   badania   zag�szczenia   
gruntu   nasypowego   wg BN-77/8931-12, wilgotno�ci zag�szczonego 
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gruntu. 
• Badanie  materiałów  u�ytych  do  budowy  przył�czy  nast�puje   przez  

porównanie   ich  cech z wymaganiami okre�lonymi w Dokumentacji 
Projektowej i SST, w tym : na podstawie dokumentów okre�laj�cych 
jako�	 wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami okre�lonymi w 
SST oraz bezpo�rednio na budowie przez ogl�dziny zewn�trzne lub 
przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

• Badanie szczelno�ci odcinka przewodu na eksfiltracj� obejmuj�: badanie 
stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wod� i 
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby nale�y 
prowadzi	 kontrol� szczelno�ci zł�czy, �cian przewodu i studzienek. W 
przypadku stwierdzenia ich nieszczelno�ci nale�y poprawi	
uszczelnienie, a w razie niemo�liwo�ci oznaczy	 miejsce wycieku wody 
i przerwa	 badanie do czasu usuni�cia przyczyn nieszczelno�ci. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Dla zakresu rzeczowego robót obj�tych dokumentacj� projektow� w niniejszym 
kontrakcie ryczałtowym obmiar robót nie wyst�puje.

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. ODBIÓR CZ��CIOWY 

W trakcie prowadzenia robót monta�owych nale�y dokona	 odbioru robót 
ulegaj�cych zakryciu tj: uło�onej kanalizacji w wykopie, zamontowanej 
armatury,  
Przy odbiorze cz��ciowym powinny by	 dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami  
i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, wyniki  bada  gruntów,    
ich  uwarstwie,    

• Dziennik Budowy; 
• dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów; 
• protokoły prób szczelno�ci i ci�nieniowych 

Odbiór robot zanikaj�cych obejmuje sprawdzenie: 
• sposób wykonania wykopów pod wzgl�dem: obudowy, oraz ich  

zabezpieczenia przed zalaniem wod� gruntow� i z opadów  
atmosferycznych, 

• przydatno�ci podło�a naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podło�a,  
stopie agresywno�ci,wilgotno�ci/,  

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni   
 terenu,  
• rz�dnych i gł�boko�ci uło�enia, jako�ci wbudowanych materiałów oraz  
 ich zgodno�ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz  
 atestami producenta i normami przedmiotowymi , 
•  uło�enia przewodu na podło�u naturalnym i wzmocnionym; długo�ci  

i �rednicy przewodów oraz sposobu wykonania poł�czenia rur  
i prefabrykatów; szczelno�ci przewodów i studzienek na infiltracj�;  
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• materiałów u�ytych do zasypu i stanu jego ubicia. 
Długo�	 odcinka podlegaj�cego odbiorom cz��ciowym nie powinna by	
mniejsza ni� odległo�	 mi�dzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych 
bada powinny by	 uj�te w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 

8.2. ODBIÓR KO�COWY 

Przy dokonywaniu odbioru kocowego nale�y: 
sprawdzi	 zgodno�	 robót z umow�, Dokumentacj� Projektow�, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, normami i przepisami, 
sprawdzi	 udokumentowanie wła�ciwej jako�ci wykonania robót odpowiednimi 
protokołami prób monta�owych, sprawdzi	 czy przedmiot odbioru spełnia 
warunki i zasady prawidłowej eksploatacji, sporz�dzi	 protokół z odbioru 
technicznego robót z podaniem wniosków i ustale. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płatno�	 zgodnie z warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowanej Ryczałtowej 
Kwoty Kontraktowej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1 POLSKIE NORMY 

PN-86-B-02480 - „Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opisy 
gruntów”. 

 PN-8 l/B-03020 - „Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

PN-68/B-06050 - „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  
    wykonania i badania przy odbiorze”. 
PN-B-10736 - „Roboty ziemne.Wykopy otwarte dla  przewodów 

wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania”.  

PN-88/B-06250 - „Beton zwykły”. 
PN-92/B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”; 
PN-92/B-10735 - „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i 

badania przy odbiorze”. 
PN-EN 476:2001- Wymagania ogólne dotycz�ce elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-90/B-14501 - „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
PN-86/B-01802 - „Antykorozyjne   zabezpieczenia   w   budownictwie.   

Konstrukcje   betonowe i �elbetowe. Nazwy i okre�lenia.” 
PN-H-74051 -2: 1994 – „Włazy kanałowe klasy B, C, D”. 
PN-64/H-74086 - „Stopnie �eliwne do studzienek kontrolnych”. 
PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.  
    Podział, nazwy i okre�lenia.” 
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10.2 NORMY BRAN�OWE 

BN-62/6738-03 -     "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów.  
    Wymagania techniczne." 
BN-62/6738-04 -     "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej." 
BN-62/6738-07 -     "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów.  
    Wymagania techniczne." 
BN-77/8931-12-     "Oznaczenia wska
nika zag�szczenia gruntu". 
BN-83/8836-02 -    "Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
    Wymagania i badania przy odbiorze". 
BN-86/8971-08 -    "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki 

ci�nieniowe. Kr�gi �etonowe  i �elbetowe." 

10.3 INNE DOKUMENTY 

• KB-38.4.3/1/ - 73 -   Płyty pokrywowe 
• Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r.  
 ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pó
niejszymi zmianami ) 
• Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dn.  

31 lipca 1998 r. –w sprawie systemów oceny zgodno�ci, wzoru 
deklaracji zgodno�ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie –  
( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.) 

• Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa i Przemy�lu Materiałów   
   Budowlanych z dn. 28maja1972r. –w sprawie bezpieczestwa i higieny  

pracy przy wykonywaniu     robót budowlano-monta�owych i  
rozbiórkowych – (Dz. U. Nr 13 po. 93 z 1972 r.) 

11. UWAGI KO�COWE 

� Roboty prowadzi	 zgodnie z projektem i podanymi w nim normami 
 i przepisami. 
� Sieci i przył�cza po ich wykonaniu musz� zosta	 zinwentaryzowane 

geodezyjnie, a z roboty tej musi zosta	 wykonany operat geodezyjny 
wniesiony do zasobów archiwalnych. 

� Cało�	 robót zwi�zanych z budow� sieci kanalizacyjnej wykonywa	
zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Ruroci�gów z Tworzyw Sztucznych wydanych w 
1996 r zaleconymi do stosowania przez Min. Gosp. Przestrz. i 
Budownictwa. 

� Tryb prowadzenia monta�u i odbioru zgodnie z WTWiOR Bud. - Mont. 
Cz��	 II - Instalacje sanitarne i przemysłowe wydanie 1988 r. 

� Roboty ziemne w rejonie istniej�cego uzbrojenia wykonywa	
bezwzgl�dnie sposobem r�cznym pod nadzorem przedstawiciela 
administratora uzbrojenia. 

� Wszystkie materiały u�yte do monta�u musz� posiada	 atesty  
 i dopuszczenia do stosowania wydane przez PZH, COBRTI Instal itd. 

     
   Opracował:  mgr in�. Roman Opaliski.  
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Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego  S.A. 
Centrum Projektowe "Miastoprojekt" w Rzeszowie  

35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWA: 

UZBROJENIE TERENU - PODKARPACKI PARK 
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY STREFA S-2 ETAP I  

                    w miejscowo�ci  ROGO�NICA  
                    gm. GŁOGÓW MŁP. woj. PODKARPACKIE 

ZAKRES:  

TOM II   -ST 2.   ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY I  
UZBROJENIA   TERENU  

SST 2.6.        SIE� GAZOWA �REDNIOPR��NA 

Kod CPV:   45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow�  
                                 i roboty ziemne 

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazoci�gów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                               
SIE� GAZOWA  

1.        WST�P 

1.1. PRZEDMIOT  SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ s�
wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót dotycz�cych wykonania sieci gazowej 
�redniego ci�nienia  dla Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego strefa S-2 
w Rogo
nicy   

1.2.   ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce 

 i maj�ce na celu wykonanie sieci gazowej �redniego ci�nienia  zgodnie z p. 1.1.i 
obejmuj� nast�puj�cy zakres robót: 
� monta� gazoci�gu z rur PE 80 SDR11 Ø160 x14,6 mm    mb 422 
� monta� gazoci�gu z rur PE 80 SDR11 Ø125 x11,4 mm   mb 1381 
� monta� gazoci�gu z rur PE 80 SDR11 Ø110 x10,0 mm   mb 1214 
� oznakowanie trasy  gazoci�gu ta�m� lokalizacyjn�    mb 3017 
� oznakowanie trasy  gazoci�gu ta�m� ostrzegawcz�    mb 3017 
� monta� zespołu zaporowo- upustowego dwustronnego dn 150  kpl 1 
� rury osłonowe na gazoci�gu 

PE SDR 17,6 Ø 315 l= 17,0m     szt. 1 
PE SDR 17,6 Ø 280 l= 17,0m     szt. 3 
PE SDR 17,6 Ø 250 l= 17,0m     szt. 1 

� rury ochronne na gazoci�gu z s�czkiem w�chowym 
PE SDR 17,6 Ø 315 l= 6,5m      szt. 1 
PE SDR 17,6 Ø 280 l= 23,0m     szt. 1 
PE SDR 17,6 Ø 280 l= 6,5m      szt. 4 
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1.4.      OKRE�LENIA PODSTAWOWE 

Sie	 gazowa – sie	 poł�czonych gazoci�gów wraz z uzbrojeniem słu��cych do 
przesyłania i rozprowadzania paliw gazowych wraz ze stacjami gazowymi 
i tłoczniami gazu. 
Sie	 rozdzielcza  -sie	 gazowa słu��ca do przesyłania i rozprowadzania paliw 
gazowych o ci�nieniu do 0,4 MPa. 
Uzbrojenie gazoci
gów – wszystkie urz�dzenia wmontowane do przewodów 
słu��ce do sprawnej i bezpiecznej jej eksploatacji (kurki, zasuwy zespoły 
zaporowo upustowe, rury ochronne i osłonowe, s�czki w�chowe) 
Dziennik budowy – opatrzony piecz�ci� Zamawiaj�cego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, słu��cy do notowania wydarze zaistniałych w 
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania polece i innej korespondencji technicznej 
pomi�dzy In�ynierem, Wykonawc� i Projektantem. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do 
kierowania Robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 
Ksi�ga Obmiaru – akceptowany przez In�yniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami słu��cy do wpisywania przez wykonawc� obmiaru wykonanych robót w 
formie wylicze, szkiców i ewentualnych dodatkowych zał�czników, wpisy w 
ksi�dze obmiaru podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera. 
Przykrycie – osłona uło�ona nad gazoci�giem w celu ochrony przed 
mechanicznym uszkodzeniem od góry, 
Rysunki – cz��	 Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj�, 
charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem Robót. 
Skrzyowanie – takie miejsce na trasie gazoci�gu, w którym jakakolwiek cz��ci 
rzutu poziomego gazoci�gu przecina lub pokrywa jak�kolwiek cz��	 rzutu 
poziomego innej innego urz�dzenia podziemnego albo naziemnego,  p. 
ruroci�gu, toru kolejowego, drogi, wody �eglownej lub spławnej, kabli, 
gazoci�gów itp., 
Trasa gazoci
gu – pas terenu lub przestrzeni, którego osi� symetrii jest linia 
prosta, łamana lub falista, ł�cz�ca dwa lub wi�cej urz�dze gazowych, w którym 
uło�one s� jeden lub wi�cej ruroci�gów, 
Rura ochronna – rura o �rednicy wi�kszej od rury przewodowej, słu��c� do 
przenoszenia obci��e  zewn�trznych i do zabezpieczenia kanału przy przej�ciu 
pod przeszkod� terenow� wyposa�ona w s�czek w�chowy. 
Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego chroni�cy przed 
działaniem czynników zewn�trznych, wewn�trz którego umieszczony jest 
przewód gazowy. 

1.5.      OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj� robót zgodnie z dokumentacj�
projektow�, specyfikacj� techniczn�, poleceniami nadzoru autorskiego  
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 I 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami  technicznymi wykonania, budowy, nadzoru i odbioru gazoci�gów 
wykonanych z polietylenu” obowi�zuj�cymi normami.
 - Odst�pstwa od projektu mog� dotyczy	 jedynie dostosowania sieci do 
wprowadzonych zmian, lub zast�pienia zaprojektowanych materiałów – w 
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przypadku niemo�liwo�ci ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
zbli�onych charakterystykach i trwało�ci.  
Tam gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie 
(marka,znak towarowy,producent,dostawca urz�dze i materiałów) 
Zamawiaj�cy dopuszcza oferowanie urz�dze i materiałów równowa�nych o 
takich samych parametrach techniczno-funkcjonalnych, które zagwarantuj�
realizacj� robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budow� oraz zapewni�
uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od 
zało�onych w dokumentacji projektowej. 

2.        MATERIAŁY 
2.1. STOSOWANE MATERIAŁY

Wszystkie materiały u�yte do budowy gazoci�gu powinny spełnia	 warunki okre�lone  
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiada	 warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu gazoci�gu wg zasad niniejszej SST s�:  
• rury PE 80 typoszereg SDR11 Ø160 x14,6 mm posiadaj�ce certyfikat „B”   
• rury PE 80 typoszereg SDR11 Ø125 x11,4 mm posiadaj�ce certyfikat „B”   
• rury PE 80 typoszereg SDR11 Ø110 x10,0 mm posiadaj�ce certyfikat „B”  
• zespół zaporowo-upustowy podziemny dwustronny dn 150 
• skrzynki uliczne hydrantowe– (zespół zaporowo-upustowy) 
• skrzynki uliczne do zasuw– (zespół zaporowo-upustowy) 
• ta�my polietylenowe w klasie dokładno�ci B posiadaj�ce pozytywn� opini� Instytutu 

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. 
• rury ochronne i osłonowe PE80 SDR 17,6  Ø 315 , Ø 280, Ø 250. 
• Płozy FP z PE-HD 
• Pianka poliuretanowa do uszczelnienia kocówek rur ochronnych. 
• pier�cienie samouszczelniaj�ce do uszczelniania koców rur ochronnych. 
• piasek na podsypk� i obsypk� rur,  
• ta�ma ostrzegawcza koloru �ółtego szeroko�ci 20,0cm (z napisem „Uwaga! Przewód 

gazowy);  
• ta�ma lokalizacyjna. Ta�ma lokalizacyjna musi mie	 metalizowan� wst�g�

umo�liwiaj�c� elektroniczne wykrywanie przebiegu trasy gazoci�g 
Przewody nale�y ł�czy	 poprzez czołowe. 

2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Gospodark� materiałami nale�y prowadzi	 zgodnie z wytycznymi dla przedsi�biorstw 
wykonuj�cych roboty instalacyjno – monta�owe dla gazoci�gów. W przypadku braku 
takich wytycznych, zasady gospodarki materiałowej na placu budowy powinny by	
opracowane przez generalnego wykonawc� robót lub przedsi�biorstwo wykonuj�ce dany 
rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy.
Sposób składowania materiałów w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny 
by	 dostosowane do rodzaju składowanego materiału.
Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny by	 uło�one w miejscu, 
gdzie nie b�d� nara�one na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji.
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Magazynowane rury powinny by	 zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 
promieni słonecznych, temperatura nie wy�sza ni� 40 °C i opadami atmosferycznymi. 
Dłu�sze składowanie rur powinno odbywa	 si� w pomieszczeniach zamkni�tych lub 
zadaszonych.  
Rury powinny by	 składowane na równym podło�u na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysoko�	 stosu nie powinna przekracza	 1.5 m.  
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si� dolnej warstwy rur mo�na dokona	 za pomoc�
kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu  
i magazynowania nale�y cz��ci uszkodzone odci�	, a koce rur sfazowa	. 
Kształtki, zł�czki i inne materiały (uszczelki, �rodki do czyszczenia, itp.) powinny by	
składowane w sposób uporz�dkowany, z zachowaniem wy�ej omówionych �rodków 
ostro�no�ci. Składowisko kruszywa powinno by	 zlokalizowane jak najbli�ej 
wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podło�e składowiska powinno by	 równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczaj�ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

3.   SPRZ�T

Sprz�t powinien odpowiada	 ogólnie przyj�tym wymaganiom, co do ich jako�ci jak  
i wytrzymało�ci. Sprz�t powinien mie	 ustalone parametry techniczne i powinien by	
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
Maszyny mo�na uruchomi	 dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego  
i działania, ponadto nale�y je zabezpieczy	 przed mo�liwo�ci� uruchomienia przez osoby 
niepowołane. 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania przebudowy i budowy gazoci�gu  
winien wykaza	 si� mo�liwo�ci� korzystania z maszyn i sprz�tu gwarantuj�cych wła�ciw�
jako�	 robót. Sprz�t stosowany przy wykonywaniu w/w robót to: samochód dostawczy, 
samochód skrzyniowy, �uraw samochodowy, spawarka transformatorowa, zgrzewarka 
r�czna lub półautomatyczna, elektrozgrzewarka oraz wiertnica do przewiertu 
kontrolowanego . 

4.  TRANSPORT

�rodki i urz�dzenia transportowe powinny by	 odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. Niezb�dnych do wykonania danego rodzaju 
robót. 
W czasie transportu nale�y zabezpieczy	 przewo�one przedmioty i materiały w sposób 
uniemo�liwiaj�cy ich uszkodzenie. 
�rodki transportowe stosowane przy wykonywaniu przebudowy sieci wodoci�gowej 
 i przył�czy to: samochód dostawczy, samochód skrzyniowy. 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji o du�ej masie lub znacznym gabarycie nale�y 
przeprowadzi	 za pomoc� d
wignic lub �urawia samochodowego. 
Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewo�enia 
materiałów. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów  
i osprz�tu nale�y przestrzega	 zalece wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów 
i osprz�tu na stanowisko monta�u bezpo�rednio przed ich zabudowaniem. 

Wyładunek rur w wi�zkach wymaga u�ycia podno�nika widłowego z płaskimi widełkami 
lub d
wigni� z belk� umo�liwiaj�c� zaciskanie si� zawiesin na wi�zce. Nie wolno 
stosowa	 zawiesin z lin metalowych lub łacuchów.  
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Z uwagi na specyficzne wła�ciwo�ci rur PE nale�y przy transporcie zachowywa	
nast�puj�ce dodatkowe wymagania: 

- przewóz rur mo�e by	 wykonywany wył�cznie samochodami skrzyniowymi, 

- przewóz powinno si� wykona	 przy temperaturze powietrza – 5°C do + 30°C, przy 
czym powinna by	 zachowana szczególna ostro�no�	 przy temperaturach ujemnych, z 
uwagi na zwi�kszon� krucho�	 tworzywa, 

- wysoko�	 ładunku na samochodzie nie powinna przekracza	 1 m, 

- rury powinny by	 zabezpieczone przed zarysowaniem przez podło�enie tektury falistej  

i desek pod łacuchy spinaj�ce boczne �ciany skrzy samochodu, 

- przy załadowaniu rur nie mo�na ich rzuca	 ani przetacza	 po pochylni, 

- przy długo�ciach wi�kszych ni� długo�	 pojazdu, wielko�	 zwisu rur nie mo�e 
przekracza	 1 m. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne nale�y wykona	 mechanicznie i r�cznie zgodnie z norm� BN – 83/8836 
–02. W przedmiarze zało�ono �e 10% wykopów b�dzie wykonywanych r�cznie.  
Roboty r�czne nale�y wykonywa	 w miejscu kolizji z istniej�cym uzbrojeniem. 
Przy r�cznym wykonywaniu robót ziemnych szeroko�	 dna wykopu powinna by	 na 
prostych odcinkach wi�ksza o co najmniej 0,40 m od zewn�trznej �rednicy rury i nie 
mo�e by	 mniejsza ni� 0,50 m. Na łukach szeroko�	 dna wykopu powinna by	 o 50 % 
wi�ksza od szeroko�ci dna wykopu na odcinkach prostych.  
Dno wykopu nale�y zabezpieczy	 warstw� wyrównawcz� o grubo�ci 0,10 – 0,20 m , 
wykonan� z piasku lub ziemi nie zawieraj�cej �adnych grud. Podobne warunki nale�y 
spełni	 podczas zasypywania gazoci�gu. Nad ruroci�giem nale�y wykona	 20 cm 
obsypk� z piasku lub przesianego gruntu rodzimego.  
Obsypka powinna zapewnia	 rurze podparcie z ka�dej strony i zabezpiecza	 przed 
obci��eniami zewn�trznymi.  
Wzdłu� projektowanego gazoci�gu , w odległo�ci 0,30 – 0,40m nad rur� nale�y uło�y	
ta�m� ostrzegawcz� koloru �ółtego szeroko�ci 20,0cm  
(z napisem „Uwaga! Przewód gazowy); natomiast nad ruroci�giem ta�m� lokalizacyjn�. 
Ta�ma lokalizacyjna musi mie	 metalizowan� wst�g� umo�liwiaj�c� elektroniczne 
wykrywanie przebiegu trasy gazoci�gu. 

5.2. ROBOTY INSTALACYJNO – MONTA�OWE 

Układanie przewodów gazoci�gu w pobli�u czynnych linii kablowych i innego 
uzbrojenia podziemnego nale�y wykona	 po uprzednim uzgodnieniu robót z 
u�ytkownikami tych urz�dze. 
Wykonawca powinien zgłosi	 ZG w Rzeszowie wniosek umo�liwiaj�cy uzgodnienie  
z odbiorcami przerw w dostawie gazu. Prace zwi�zane z budow� sieci gazowych mog�
by	 wykonywane przez osoby posiadaj�ce aktualne uprawnienia i za�wiadczenia 
kwalifikacyjne. 
Wł�czenie projektowanej sieci gazowej nale�y wykona	 do istniej�cego gazoci�gu PE 
80 typoszereg SDR11 Ø Ø125 x11,4.  
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W miejscu wł�czenia po stronie projektowanej sieci projektuje si� podziemny układ 
zaporowo-upustowy Ø150 ci�nienie 1,6 MPa z zasuw� z klinem elastycznym np. Hawle 
typu E.  
Do wykonania sieci nale�y stosowa	: 
• rury PE 80 typoszereg SDR11 Ø 160x14,6 mm posiadaj�ce certyfikat „B”  
• rury PE 80 typoszereg SDR11 Ø 125x11,4 mm posiadaj�ce certyfikat „B”  
• rury PE 80 typoszereg SDR11 Ø 110x10,0 mm posiadaj�ce certyfikat „B”  
• nierozł�czne poł�czenie „PE/stal” z kocówk� kołnierzow� od strony metalowej 
(przy ł�czeniu armatury kołnierzowej ) 
• rury stalowe czarne przewodowe (dla mediów palnych zg. Z PN) bez szwu wg. 
Normy PN – 80 /H – 74219 typ B2. Ønom159x4,5mm.  
• rury stalowe czarne przewodowe (dla mediów palnych zg. Z PN) bez szwu wg. 
Normy PN – 80 /H – 74219 typ B2. Ønom108x4,0 mm.  
• rury stalowe czarne przewodowe (dla mediów palnych zg. Z PN) bez szwu wg. 
Normy PN – 80 /H – 74219 typ B2. Ønom88,9x3,6 mm.  
Rury stalowe powinny by	 zabezpieczone antykorozyjnie i izolowane z zewn�trz 
nawini�tymi ta�mami polietylenowymi.  
Rury stalowe nale�y ł�czy	 poprzez spawanie elektryczne a przygotowanie rur do 
spawania polega na oczyszczeniu i obróbce brzegów. 
Rury PE nale�y ł�czy	 za pomoc� zgrzewania doczołowego.  
Wszystkie prace zwi�zane z monta�em i układaniem gazoci�gu w wykopie powinny by	
prowadzone w taki sposób aby nie powodowały zanieczyszczenia wn�trza rur, 
uszkodzenia powłok izolacyjnych oraz wyst�powania nadmiernych napr��e  
w odcinkach przewodów rurowych.  
Przy skrzy�owaniu gazoci�gu z drogami na projektowanym gazoci�gu projektuje si�
rury osłonowe PE (SDR 17). W miejscach skrzy�owa gazoci�gu z projektowan�
kanalizacj� sanitarn� nale�y wykona	 rury ochronne na kanalizacji.  
Uszczelnienie kocówek rur ochronnych nale�y wykona	 za pomoc� pianki 
poliuretanowej oraz pier�cieni samouszczelniaj�cych. 
Przy skrzy�owaniu z istniej�cymi i projektowanym kablami elektrycznymi  
i telekomunikacyjnymi, na kablach nale�y zamontowa	 rury dwudzielne AROT.  
Po uło�eniu gazoci�gu w wykopie nale�y przeprowadzi	 pomiary geodezyjno-
inwentaryzacyjne. 
Tras� sieci gazowej nale�y oznakowa	 zgodnie z ZN-G-3001-3003 za pomoc� słupków 
oznacznikowych zlokalizowanych w odległo�ci nie wi�kszej ni� 500. Górne koce 
słupków powinny si� znajdowa	 na wysoko�ci 0,7 m nad powierzchni� terenu. 
Słupkami nale�y oznakowa	 równie� wszystkie miejsca przej�	 pod drogami i ciekami 
wodnymi 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT   
                                                                                                      

Celem kontroli jest stwierdzenie osi�gni�cia zało�onej jako�ci wykonanych robót.  
Kontrola jako�ci robót powinna obejmowa	 nast�puj�ce badania: zgodno�ci  
z Dokumentacj� Projektow�: wykopów otwartych, podło�a naturalnego, zasypu 
przewodu, podło�a wzmocnionego, materiałów, uło�enia przewodów na podło�u, 
szczelno�ci przewodów.  

Sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow� polega na porównaniu 
wykonywanych b�d
 wykonanych robót z Dokumentacj� Projektow� oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodno�ci na podstawie ogl�dzin i pomiarów. 
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• Badania wykopów otwartych obejmuj� badania zabezpieczenia wykopów przed 
zalaniem wod� z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków 
bezpieczestwa pracy.  

• Badania podło�a naturalnego  przeprowadza si� dla  stwierdzenia  czy  grunt  
podło�a  stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturaln� wilgotno�	, 
nie został podebrany, jest zgodny z  okre�lonymi   warunkami   w  Dokumentacji   
Projektowej   i   odpowiada  wymaganiom   normy PN-86/B-02480.  

• Badania zasypu przewodu sprowadza si� do badania warstwy ochronnej zasypu, 
zasypu przewodu do powierzchni terenu. 

• Badania   nasypu   stałego   sprawdza   si�   do   badania   zag�szczenia   gruntu   
nasypowego   wg BN-77/8931-12, wilgotno�ci zag�szczonego gruntu. 

• Badanie  materiałów  u�ytych  do  budowy  gazoci�gu  nast�puje   przez  
porównanie   ich  cech z wymaganiami okre�lonymi w Dokumentacji 
Projektowej w tym : na podstawie dokumentów okre�laj�cych jako�	
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami okre�lonymi w SST oraz bezpo�rednio 
na.budowie przez ogl�dziny zewn�trzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 

• Wst�pne badanie szczelno�ci gazoci�gu obejmuje: napełnienie przewodu 
powietrzem lub gazem oboj�tnym o ci�nieniu 0,1 MPa. Czas trwania próby min. 
1 godzina od chwili osi�gni�cia ci�nienia próby. W przypadku wyst�pienia 
jakichkolwiek podejrze o ewentualnych nieszczelno�ciach wyst�puj�cych na 
badanym odcinku, ka�de poł�czenie  powinno podlega	 badaniu za pomoc�
�rodka pianotwórczego.  

Po wykonaniu  kontroli jako�ci poł�cze i odbiorze prac zgrzewalniczych, przed 
opuszczeniem gazoci�gu do wykopu nale�y przeprowadzi	 wst�pne badanie 
szczelno�ci. 
Prób� szczelno�ci nale�y wykona	 oddzielnie dla odcinka przeło�enia gazu i 
oddzielnie dla odcinka przej�cia pod drog� dojazdow�. 
Warunkiem dopuszczaj�cym przeprowadzenie próby szczelno�ci jest pozytywny 
wynik bada jako�ci i szczelno�ci poł�cze, okre�lony jako próba wst�pna. Prób� t�
wykona	 nale�y przed opuszczeniem gazoci�gu do wykopu – przy nie izolowanych 
poł�cze spawanych. Ka�de poł�czenie spawane i zgrzewane powinno by	
sprawdzone roztworem mydlanym.  
W przypadku stwierdzenia spawek o nieodpowiedniej jako�ci i nieszczelno�ci, usterki 
nale�y usun�	 a badanie powtórzy	. 
Prób� główn� nale�y przeprowadzi	 komisyjnie w obecno�ci przedstawicieli 
wykonawcy, inwestora i dostawcy gazu. Ci�nienie próbne p Pr=0,75 MPa 
Przed wykonaniem próby szczelno�ci przył�cz musi by	 oczyszczony od wewn�trz 
poprzez przedmuchanie. Czas trwania próby – min 1 godzina. 
Spadek ci�nienia w czasie próby nie mo�e by	 wi�kszy ni� 0.1% na godzin� trwania 
próby. Wyniki z przeprowadzonych bada powinny by	 uj�te w formie protokołów i 
wpisane do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Dla zakresu rzeczowego robót obj�tych dokumentacj� projektow� w niniejszym 
kontrakcie ryczałtowym obmiar robót nie wyst�puje.
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. ODBIÓR CZ��CIOWY

Przy odbiorze cz��ciowym powinny by	 przedło�one komisji odbiorczej nast�puj�ce 
dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami  

 w trakcie wykonywania robót, wyniki  bada  gruntów,   ich  uwarstwie,    

• Dziennik Budowy; 

• Prawomocne pozwolenie na budow�, 
• dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów; 
• wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodno�ci na 

zabudowane rury, armatur�, kształtki, i inne urz�dzenia, 
• uprawnienia personelu merytorycznego budowy: kierownika budowy, 

inspektora nadzoru, projektanta sprawuj�cego nadzór autorski, spawaczy, 
wykonawcy kontrolnych bada, 

• o�wiadczenie kierownika budowy o zgodno�ci wykonania gazoci�gu z 
projektem budowlanym, pozwoleniem na budow�, przepisami i 
obowi�zuj�cymi Polskimi Normami, o kontroli robót spawalniczych, 

• protokoły zgrzewania lub wydruki zgrzewarek, 
• �wiadectwo powłoki antykorozyjnej dla rur stalowych,
• protokoły odbioru izolacji i bada szczelno�ci antykorozyjnych dla rur 

stalowych, 
• protokoły ze sprawdzenia wykonania wykopu i uło�enia gazoci�gu, 
• protokoły odbioru przej�	 gazoci�gu przez przeszkody terenowe, 
• protokoły prób szczelno�ci, 
• protokół z wykonania zasypki gazoci�gu, 
• protokół z wykonania znakowania gazoci�gu ta�mami, 
• zestaw zmian dokonanych w trakcie budowy naniesionych na pierwotny 

projekt wykonawczy gazoci�gu, 
• geodezyjna dokumentacja inwentaryzacyjna gazoci�gu, 
• protokoły odci�	 b�d
 likwidacji istniej�cej starej sieci,   

8.2. ODBIÓR KO�COWY

Przy dokonywaniu odbioru kocowego nale�y:
sprawdzi	 zgodno�	 robót z umow�, Dokumentacj� Projektow�, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, normami i przepisami, sprawdzi	
udokumentowanie wła�ciwej jako�ci wykonania robót odpowiednimi protokołami 
prób monta�owych, sprawdzi	 czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady 
prawidłowej eksploatacji, sporz�dzi	 protokół z odbioru technicznego robót z 
podaniem wniosków  
i ustale. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płatno�	 zgodnie z warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowanej Ryczałtowej 
Kwoty Kontraktowej. 
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. POLSKIE NORMY 

PN-91-M-34501: 1991  Gazoci�gi i instalacje gazownicze. Skrzy�owani, 
gazoci�gów z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 

PN-90-M34502 : 1990  Gazoci�gi i instalacje gazownicze.  

Obliczenia; wytrzymało�ciowe.

PN-92-M-34503   Gazoci�gi i instalacje gazownicze. Próby ruroci�gów.

PrPN-M-34503  Gazoci�gi i instalacje gazownicze. Próby; 
ci�nieniowe ruroci�gów

Pr   PN-EN 2007-2    Systemy   dostawy  gazu.   Gazoci�g o maksymalnym 
ci�nieniu ci�nieniu roboczym do 16 barów. Szczególne 
zalecenia funkcjonalni dotycz�ce polietylenu. 

10.2. NORMY BRAN�OWE 

ZN-G-3150 :1996   Gazoci�gi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania. 

ZN-G-3001 : 2001   Gazoci�gi. Oznakowanie trasy gazoci�gu  

Wymagania ogólne. 

ZN-G-3002    Gazoci�gi. Ta�my ostrzegawcze i lokalizacyjne 

Wymagania i badania. 
ZN-G-3003   Gazoci�gi.Słupki oznaczeniowe i  

oznaczeniowo- pomiarowe. Wymagania i badania 

ZN-G-3004    Gazoci�gi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. 

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania  

i badania przy odbiorze.  

10.3.     INNE DOKUMENTY 

� Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity  
 ( Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pó
niejszymi zmianami). 
� Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. - w sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada	 sieci gazowe-  
 (Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z 2001 r.) 
� Zarz�dzenia Ministra Ł�czno�ci z dn. 2 wrze�nia 1997 r. - w sprawie  

warunków, jakim powinny odpowiada	 linie i urz�dzenia telekomunikacyjne 
oraz urz�dzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie ich skrzy�owania si�
lub zbli�enia - (M.P Nr 59 poz. 567 z 1997 r.) 

� Rozporz�dzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 31 sierpnia 1993 r -w  
sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i 
rozprowadzania gazu oraz prowadz�cych roboty budowlano-monta�owe sieci 
gazowych - (Dz.U. Nr 83 poz. 392 z 1993 r.) 

� Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  
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 z dn. 21 lutego 1995 r. - w sprawie rodzaju i zakresu opracowa
geodezyjno - kartograficznych oraz czynno�ci geodezyjnych obowi�zuj�cych  

 w budownictwie - ( Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.) 
� Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r.  
 ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pó
niejszymi zmianami ) 
� Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dn. 31 lipca  

1998 r. -w sprawie systemów oceny zgodno�ci, wzoru deklaracji zgodno�ci 
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie – ( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych.-  

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -
Warszawa 1994 r. 

� Zarz�dzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bada i Certyfikacji z dn. 28 marca  
1997 r. -zmieniaj�ce zarz�dzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegaj�cych obowi�zkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczestwa 
i oznaczania tyir znakiem - ( M.P. Nr 22 poz. 216 z 97 r.) 

� Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.  
1321 z 200C r.) 

� Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 31.12.1988r. - w sprawie dozoru  
technicznego (Dz. U. Nr 1 poz. 3 z 1989 r z pó
niejszymi zmianami) oraz  
z dnia 22.12. 1998 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie dozoru    
technicznego (Dz.U. Nr 162 poz. 113" z 1998 r. z pó
niejszymi zmianami) 

� Wytyczne Urz�du Dozoru Technicznego. Spawacze i zgrzewacze  
termoplastycznych tworzyw sztucznych. WDT-ST-1/00 

� Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa i Przemy�lu Materiałów Budowlanych  
z dn. 28maja1972 r. -w sprawie bezpieczestwa i     higieny     
pracy     przy     wykonywaniu     robót     budowlano-     monta�owych i 
rozbiórkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 93 z 1972 r.) 

� Praca zbiorowa zespołu PGNiG S.A. w Warszawie - Poradnik stosowania  
przepisów i zasad bezpieczestwa w gazownictwie. Warszawa 1998r. 

11.    UWAGI KO�COWE

� Roboty prowadzi	 zgodnie z projektem i podanymi w nim normami i przepisami. 
� Gazoci�g po wykonaniu musi zosta	 zinwentaryzowany geodezyjnie,  
 a z roboty tej musi zosta	 wykonany operat geodezyjny wniesiony do zasobów 

archiwalnych. 
� Roboty ziemne w rejonie istniej�cego uzbrojenia wykonywa	 bezwzgl�dnie 

sposobem r�cznym pod nadzorem przedstawiciela administratora uzbrojenia. 
� Wszystkie materiały u�yte do monta�u musz� posiada	 atesty i dopuszczenia do 

stosowania wydane przez PZH, COBRTI Instal itd. 

        Opracowała: 
        in�. Maria Kluzek 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s�
wymagania dotycz�ce przygotowania terenu (wykopy i płyta 
fundamentowa) dla posadowienia rozdzielni RG SN i stacji 
transformatorowych dla zadania „Budowa uzbrojenia terenu w zakresie 
linii kablowej SN 15kV relacji GPZ Staromie�cie w m. Rzeszów do 
Rozdzielni Sieciowej RG na terenie PPNT oraz linie kabowe SN 15kV, 
nN, Rozdzielnia Sieciowa i stacje trafo Nr 1, 2 i 3 na terenie PPNT. 
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny - Strefa S1 – I Etap w m. 
Jasionka i Taj�cina gm. Trzebownisko woj. Podkarpackie”. 
                                                                                                                                                                                      

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
W zakres robót obj�tych niniejsz� specyfikacj� wchodz�: 
− roboty ziemne, 
− wykopy szerokoprzestrzenne, 
− przemieszczenie mas ziemnych, 
− wykonanie podsypki �wirowo-piaskowej, 
− wykonanie deskowa	, 
− wykonanie płyty fundamentowej zbrojonej, 
− wykonanie obsypki �wirowo-piaskowej, 
− wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchni gruntu. 
Cało�
 robót wykona
 z godnie z wytycznymi zawartymi w projekcie 
typowej stacji transformatorowej.  
Wykopy nale�y wykona
 jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót 
(mechaniczne, w uzasadnionych przypadkach r�cznie) powinny by

dostosowane do gł�boko�ci wykopu, danych geotechnicznych, ustale	
instytucji uzgadniaj�cych oraz posiadanego sprz�tu mechanicznego. 
Ziemi� z wykopów w ilo�ci przewidzianej do ponownego wykorzystania 
(zasyp wykopów) nale�y składowa
 wzdłu� wykopu lub na 
składowiskach tymczasowych zale�nie od zainwestowania terenu i 
obowi�zuj�cych warunków bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, 
który nie b�dzie u�yty do zasypania, powinien by
 wywieziony przez 
Wykonawc�. 
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1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe u�yte w niniejszej SST s� zgodne z 
obowi�zuj�cymi Polskimi Normami i Ogóln� Specyfikacj� techniczn�. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�
 ich wykonania oraz za 
zgodno�
 z dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 

Ogóle wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
Do wykonania podsypki pod płyt� fundamentow� u�ywa
 piasku grubego 
lub �wiru, do obsypki fundamentów u�ywa
 piasku grubego. 
Dowykonania płyty fundamentowej zastosowa
 beton klasy B20 zbrojony 
drutem fi 12 34GS. 
Wszystkie zakupione materiały, dla których normy PN i BN przewiduj�
posiadanie za�wiadczenia o jako�ci lub atestu, powinny by
 zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny by
 wyposa�one w takie dokumenty na �yczenie 
In�yniera. 

Tam gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane 
pochodzenie materiałów (marka, znak towarowy, producent, 
dostawca urz�dze� i materiałów) Zamawiaj�cy dopuszcza oferowanie 
urz�dze� i materiałów równowa	nych o takich samych parametrach 
techniczno-funkcjonalnych, które zagwarantuj� realizacj� robót 
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budow� oraz zapewni�
uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych 
od zało	onych w wy	ej wymienionych dokumentach okre�laj�cych 
zakres dokumentacji projektowej. 

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�
 wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót, jak te� przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprz�tu itp. 
Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska
 akceptacj�
In�yniera. 
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Liczba i wydajno�
 sprz�tu powinna gwarantowa
 wykonanie robót 
zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach In�yniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 
Wykonawca przyst�puj�cy do robót winien wykaza
 si� mo�liwo�ci�
korzystania z nast�puj�cych maszyn i sprz�tu, gwarantuj�cych wła�ciw�
jako�
 robót: 
• gi�tarka mechaniczna do pr�tów zbrojeniowych, 
• no�yce elektromechaniczne do pr�tów, 
• pro�ciarka automatyczna do pr�tów, 
• pompa do betonu na samochodzie, 
• wyci�g. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków 
transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�
 wykonywanych 
robót. 
Liczba �rodków transportu powinna gwarantowa
 prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach In�yniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2. �rodki transportu 
Wykonawca przyst�puj�cy do robót powinien wykaza
 si� mo�liwo�ci�
korzystania z nast�puj�cych �rodków transportu: 
• samochodu skrzyniowego, 
• samochodu samowyładowczego. 
Na �rodkach transportu przewo�one materiały powinny by

zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny by
 prowadzone na podstawie projektu 
okre�laj�cego poło�enie instalacji i urz�dze	 podziemnych, mog�cych si�
znale�
 w zasi�gu prowadzonych robót. W czasie wykonywania robót 
ziemnych miejsca niebezpieczne nale�y ogrodzi
 i umie�ci
 napisy 
ostrzegawcze. Je�eli teren, na którym wykonywane s� roboty ziemne nie 
mo�e by
 ogrodzony, Wykonawca robót powinien zapewni
 jego stały 
nadzór. 
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5.2. Roboty zbrojeniowe 
Przygotowanie, monta� i odbiór zbrojenia powinien odpowiada

wymaganiom normy PN-91/B-10042 a klasa i gatunek stali winien by

zgodny z dokumentacj� projektow�. 
Pr�ty przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji nale�y oczy�ci
 z 
zendry, lu�nych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Dopuszcza si� prostowanie pr�tów za pomoc� kluczy, młotków, �cianek. 
Ciecie pr�tów wykonywa
 przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Ci�cia przeprowadza si� przy u�yciu mechanicznych no�y. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umo�liwia
 jego dokładne otoczenie 
przez jednorodny beton. Po uło�eniu zbrojenia w deskowaniu 
rozmieszczenie pr�tów wzgl�dem siebie i wzgl�dem deskowania nie 
mo�e ulec zmianie. Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za
 drutem 
wi�załkowym. 

5.3. Betonowanie. 
Przed przyst�pieniem do betonowania powinna by
 stwierdzona przez 
Inspektora nadzoru prawidłowo�
 wykonania wszystkich robót 
poprzedzaj�cych. 
Roboty betoniarskie musz� by
 wykonane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa
 si� wył�cznie w 
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu. 
Wszystkie betonowe powierzchnie musz� by
 gładkie i równe, bez 
zagł�bie	 mi�dzy ziarnami kruszywa. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót. 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z 
wymaganiami okre�lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 
projektowej. W czasie kontroli szczególn� uwag� nale�y zwróci
 na: 
• sprawdzenie obszaru i gł�boko�ci wykopu, 
• zapewnienie stateczno�ci �cian wykopów, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich 

zako	czeniu, 
• zag�szczenie zasypanego wykopu. 
Na bie��co nale�y kontrolowa
 podsypk� pospółk� według wytycznych 
projektowych. 
Kontrola jako�ci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu 
zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz  podanymi powy�ej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
Obmiaru robót nale�y dokona
 w oparciu o dokumentacj� projektow� i 
ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane 
przez In�yniera. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Polskie Normy 
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2. WST�P 
2.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s�
wymagania dotycz�ce budowy odgał�zienia od linii napowietrznej SN 
15kV relacji Staromie�cie -Widełka lini� kablow� SN 15kV do 
Rozdzielnicy Głownej RG SN, linii kablowych nN zasilaj�cych 
przepompownie �cieków i Rozdzielni Głównej dla zadania „Podkarpacki 
Park Naukowo-Technologiczny Strefa S-2 Rogo�nica gm. Głogów Młp. 
woj. Podkarpackie”. 

2.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 

2.3. Zakres robót obj�tych SST 
W zakres robót obj�tych niniejsz� specyfikacj� wchodz�: 
− wymiana słupa linii napowietrznej SN 15kV relacji Staromie�cie – 

Widełka, 
− odgał�zienie od linii napowietrznej SN 15kV relacji Staromie�cie-

Widełka lini� kablow� SN 15kV do Rozdzielni Głównej RG SN 15kV 
w Rogo�nicy (teren PPNT), 

− linie kablowe nN na terenie PPNT (Rozdzielnia Główna – 
przepompownie �cieków PP1÷P3) 

− prefabrykowana rozdzielnia główna RG SN 

2.4. Okre�lenia podstawowe 
2.4.1. Linia kablowa – kabel wielo�yłowy lub wi�zka kabli 

jedno�yłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- 
lub wielo�yłowych poło�onych równolegle, ł�cznie z osprz�tem, 
uło�one na wspólnej trasie  i ł�cz�ce zaciski tych samych dwóch 
urz�dze	 elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

2.4.2. Trasa kablowa – pas terenu, w którym uło�one s� jedna lub 
wi�cej linii kablowych. 

2.4.3. Napi�cie znamionowe linii – napi�cie mi�dzyprzewodowe, na 
które linia kablowa została zbudowana. 

2.4.4. Osprz�t linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do 
ł�czenia, rozgał�zienia lub zako	czenia kabli. 
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2.4.5. Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 
elektrycznego. 

2.4.6. Przykrycie – osłona uło�ona nad kablem w celu ochrony przed 
mechanicznym uszkodzeniem od góry. 

2.4.7. Skrzy	owanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym 
jakakolwiek cz��
 rzutu poziomego linii kablowej przecina lub 
pokrywa jak�kolwiek cz��
 rzutu poziomego innej linii kablowej 
lub innego urz�dzenia podziemnego. 

2.4.8. Zbli	enie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym 
odległo�
 mi�dzy lini� kablow� a urz�dzeniem podziemnym lub 
drog� komunikacyjn� itp. jest mniejsza ni� odległo�

dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania 
przegród lub osłon zabezpieczaj�cych i w których nie wyst�puje 
skrzy�owanie.   

2.4.9. Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okr�głym 
przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

2.4.10. Dodatkowa ochrona przeciwpora	eniowa – ochrona cz��ci 
przewodz�cych, dost�pnych w wypadku pojawienia si� na nich 
napi�cia w warunkach zakłóconych. 

2.4.11. Stacja transformatorowa (stacja trafo) – to rodzaj stacji, gdzie 
nast�puje rozdzielenie energii elektrycznej przy ró�nych 
poziomach napi�
. 

2.4.12. Elektroenergetyczna linia napowietrzna – urz�dzenie 
napowietrzne przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, 
składaj�ce si� z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i 
osprz�tu. 

2.4.13. Napi�cie znamionowe linii – napi�cie mi�dzyprzewodowe, na 
które linia jest zbudowana 

2.4.14. Słup – konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie 
bezpo�rednio lub za pomoc� fundamentu 
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2.4.15. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z norm� PN-61/E-
01002 [1], PN-84/E-02051 i definicjami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne”. 

2.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 

Ogóle wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
Wszystkie zakupione materiały, dla których normy PN i BN przewiduj�
posiadanie za�wiadczenia o jako�ci lub atestu, powinny by
 zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny by
 wyposa�one w takie dokumenty na �yczenie 
In�yniera. 

2.2. Kable 
Przy budowie linii kablowych nale�y stosowa
 kable uzgodnione z 
zakładem energetycznym oraz zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
B�bny z kablami nale�y przechowywa
 w pomieszczeniach pokrytych 
dachem, na utwardzonym podło�u. 

2.3. Mufy i głowice kablowe  
Mufy i głowice powinny by
 dostosowane do typu kabla, jego napi�cia 
znamionowego, przekroju i liczby �ył oraz mocy zwarcia wyst�puj�cego 
w miejscach ich zainstalowania.  
Mufy i głowice powinny by
 zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 
[3]. 

2.4. Piasek 
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiada
 wymaganiom 
BN-87/6774-04 [16]. 

2.5. Folia 
Foli� nale�y stosowa
 do ochrony kabli przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Zaleca si� stosowanie folii kalandrowanej z 
uplastycznionego PCW o grubo�ci od 0,4 do 0,6mm, gat. I.  
Dla ochrony kabli o napi�ciu znamionowym do 1kV nale�y stosowa

foli� koloru niebieskiego, a przy napi�ciu od 1 do 30kV, koloru 
czerwonego. 
Szeroko�
 foli powinna by
 taka, aby przykryła uło�one kable, lecz nie 
w��sza ni� 20cm. 
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Folia powinna spełnia
 wymagania BN-68/6353-03 [15]. 

2.6. Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny by
 wykonane z materiałów niepalnych, z 
tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i 
odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury u�ywane na przepusty powinny by
 dostatecznie wytrzymałe na 
działanie sił �ciskaj�cych, z jakimi nale�y liczy
 si� w miejscu ich 
uło�enia. Dla ułatwienia przesuwania kabli rury od wewn�trz powinny 
by
 gładkie lub powleczone warstw� wygładzaj�c� ich powierzchni�. 
Zaleca si� stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z 
polichlorku winylu (PCW) o �rednicy wewn�trznej nie mniejszej ni�
100mm dla kabli do 1kV i �rednicy 150mm dla kabli od 1 do 30kV. 
Rury z PCW powinny odpowiada
 wymaganiom normy PN-80/89205 
[11]. 
Rury na przepusty kablowe nale�y przechowywa
 na utwardzonym placu, 
w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

2.7. Ustoje i fundamenty 
Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełnia

wymagania PN-80/B-03322 

2.8. Konstrukcje wsporcze 
Konstrukcje wsporcze napowietrznej linii elektroenergetycznej powinny 
wytrzymywa
 siły pochodz�ce od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i 
parcia wiatru. Ich budowa powinna by
 taka, aby w �adnym miejscu 
napr��enia materiału nie przekraczały dopuszczalnych napr��e	
zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej lub monta�owej – 
dopuszczalnych napr��e	 zwi�kszonych. 
Ogólne wymagania dotycz�ce konstrukcji wsporczych zawarte s� w PN-
75/E-05100. 

2.9. 
erd� wirowana 
�erd� wirowana słupa powinna spełnia
 wymagania PN-87/B-03265 i 
mo�e by
 stosowana do linii napowietrznych o napi�ciu znamionowym do 
30kV. Zaleca si� zastosowanie słupa Pgo-12/E/B (EPV) ZPUE 
Włoszczowa. 

2.10. Prefabrykowana stacja transformatorowa 
Wszelkie prace zwi�zane z przygotowaniem terenu i monta�em rozdzielni 
głównej RG SN nale�y wykona
 zgodnie z projektem opracowanym przez 
wykonawc� prefabrykowanych kontenerowych stacji 
transformatorowych. 
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Tam gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane 
pochodzenie materiałów (marka, znak towarowy, producent, 
dostawca urz�dze� i materiałów) Zamawiaj�cy dopuszcza oferowanie 
urz�dze� i materiałów równowa	nych o takich samych parametrach 
techniczno-funkcjonalnych, które zagwarantuj� realizacj� robót 
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budow� oraz zapewni�
uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych 
od zało	onych w wy	ej wymienionych dokumentach okre�laj�cych 
zakres dokumentacji projektowej. 

3. SPRZ�T 
10.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�
 wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót, jak te� przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprz�tu itp. 
Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska
 akceptacj�
In�yniera. 
Liczba i wydajno�
 sprz�tu powinna gwarantowa
 wykonanie robót 
zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach In�yniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

10.2. Sprz�t do wykonania robót 
Wykonawca przyst�puj�cy do budowy linii kablowej winien wykaza
 si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cych maszyn i sprz�tu, 
gwarantuj�cych wła�ciw� jako�
 robót: 
• spawarki transformatorowej, 
• zag�szczarki wibracyjnej spalinowej, 
• wci�garki mechanicznej z nap�dem elektrycznym od 5 do 10t., 
• �urawia samochodowego, 
• koparki ła	cuchowej do rowów kablowych, 
• koparko-ładowarki, 
• koparki na podwoziu g�sienicowym, 
• urz�dzenie wiertnicze do otworów pod słupy, 
• podno�nik monta�owy PHM samochodowy 
• młot udarowy elektryczny. 
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11. TRANSPORT 
11.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków 
transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�
 wykonywanych 
robót. 
Liczba �rodków transportu powinna gwarantowa
 prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach In�yniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

11.2. �rodki transportu 
Wykonawca przyst�puj�cy do budowy linii kablowej powinien wykaza

si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cych �rodków transportu: 
• samochodu skrzyniowego, 
• samochodu dostawczego, 
• przyczepy do przewo�enia kabli, 
• przyczepa dłu�ycowa, 
• samochodu samowyładowczego, 
• ci�gnika kołowego. 
Na �rodkach transportu przewo�one materiały powinny by

zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 

12. WYKONANIE ROBÓT 
12.1. Rowy pod kable 

Rowy pod kable nale�y wykona
 za pomoc� sprz�tu mechanicznego lub 
r�cznie w zale�no�ci od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia 
terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez słu�by geodezyjne. 
Wymiary poprzeczne rowów uzale�nione s� od rodzaju kabli i ilo�ci kabli 
układanych w jednej warstwie.  
Gł�boko�
 rowu okre�lona jest gł�boko�ci� uło�enia kabla wg pkt. 5.4.3. 
powi�kszon� o 10cm, natomiast szeroko�
 dna rowu obliczamy ze wzoru: 

S = nd + (n-1)a + 20 [cm] 

gdzie: n – ilo�
 kabli w jednej warstwie, 
          d – suma �rednic zewn. wszystkich kabli w warstwie, 

a – suma odległo�ci pomi�dzy kablami wg tablicy 1. 
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Tablica 1. 
Odległo�ci mi�dzy kablami uło�onymi w gruncie przy skrzy�owaniach i 
zbli�eniach. 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległo�
 w cm Skrzy�owanie 

lub zbli�enie pionowa przy 
skrzy�owaniu 

pozioma przy 
zbli�eniu 

Kabli elektroenergetycznych na napi�cie znamionowe do 
1kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

25 10 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 
zasilania urz�dze	 o�wietleniowych z kablami tego 
samego rodzaju 

25 
mog� si�

styka


Kabli elektroenergetycznych na napi�cie znamionowe do 
1kV z kablami elektroenergetycznymi na napi�cie 
znamionowe wy�sze ni� 1kV 

50 10 

Kabli elektroenergetycznych na napi�cie znamionowe 
wy�sze ni� 1kV i nie przekraczaj�ce 10kV z kablami tego 
samego typu 

50 10 

Kabli elektroenergetycznych na napi�cie znamionowe 
wy�sze ni� 10kV z kablami tego samego rodzaju 

50 25 

Kabli elektroenergetycznych z kablami 
telekomunikacyjnymi 

50 50 

Kabli ró�nych u�ytkowników 50 50 
Kabli z mufami s�siednich kabli - 25 

12.2. Układanie kabli 
12.2.1. Ogólne wymagania 

Układanie kabli powinno by
 wykonane w sposób wykluczaj�cy 
ich uszkodzenie przez zginanie, skr�canie, rozci�ganie itp. Ponadto 
przy układaniu powinny by
 zachowane �rodki ostro�no�ci 
zapobiegaj�ce uszkodzeniom innych kabli lub urz�dze	
znajduj�cych si� na trasie budowanej linii. 
Zaleca si� stosowanie rolek w przypadku układania kabla o masie 
wi�kszej ni� 4kg/m. Rolki powinny by
 ustawione w takich 
odległo�ciach od siebie, aby spoczywaj�cy na nich kabel nie 
dotykał podło�a. 
Podczas przechowywania, układania i monta�u, ko	ce kabla nale�y 
zabezpieczy
 przed wilgoci� oraz wpływami chemicznymi i 
atmosferycznymi przez: 
- szczelne zalutowanie powłoki, 
- nało�enie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 
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12.2.2. Temperatura otoczenia i kabla 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna by

ni�sza ni�: 
• 4oC – w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce   

metalowej, 
• 0oC – w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw 

sztucznych. 
W przypadku kabli o innej konstrukcji ni� wymienione wy�ej 
temperatura otoczenia i temperatura układanego kabla – wg ustale	
wytwórcy. 
Wzrost temperatury otoczenia uło�onego kabla na dowolnie małym 
odcinku trasy linii kablowej powodowany przez s�siednie �ródła 
ciepła, np. ruroci�g cieplny, nie powinien przekracza
 5oC. 

12.2.3. Zginanie kabli 
Przy układaniu kabli mo�na zgina
 kabel tylko w przypadkach 
koniecznych, przy czym promie	 gi�cia powinien by
 mo�liwie 
du�y, nie mniejszy ni�: 
• 25-krotna zewn�trzna �rednica kabla – w przypadku kabli 

olejowych, 
• 20-krotna zewn�trzna �rednica kabla – w przypadku kabli 

jedno�yłowych o izolacji papierowej i o powłoce ołowianej, 
kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz 
kabli wielo�yłowych o izolacji papierowej i o powłoce 
aluminiowej o liczbie �ył nie przekraczaj�cych 4, 

• 15-krotna zewn�trzna �rednica kabla – w przypadku kabli 
wielo�yłowych o izolacji papierowej i o powłoce ołowianej oraz 
w przypadku kabli wielo�yłowych skr�canych z kabli 
jedno�yłowych o liczbie �ył nie przekraczaj�cych 4. 

12.2.4. Układanie kabli bezpo�rednio w gruncie 
Kable nale�y układa
 na dnie rowu kablowego, je�eli grunt jest 
piaszczysty. W pozostałych przypadkach kable nale�y układa
 na 
warstwie piasku o grubo�ci co najmniej 10cm. Nie nale�y układa

kabli bezpo�rednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, 
który mógłby uszkodzi
 kabel, ani bezpo�rednio zasypywa
 takim 
gruntem. 
Kable nale�y zasypywa
 warstw� piasku o grubo�ci co najmniej 
10cm, nast�pnie warstw� rodzimego gruntu o grubo�ci co najmniej 
15cm, a nast�pnie przykry
 foli� z tworzywa sztucznego. Odległo�

folii od kabla powinna wynosi
 co najmniej 25cm. 
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Grunt nale�y zag�szcza
 warstwami co najmniej 20cm. Wska�nik 
zag�szczenia gruntu powinien osi�gn�
 co najmniej 0,85 wg BN-
72/8932-01 [4]. 
Gł�boko�
 uło�enia kabli w gruncie mierzona od powierzchni 
gruntu do zewn�trznej powierzchni kabla powinna wynosi
 nie 
mniej ni�: 
• 70cm – w przypadku kabli o napi�ciu znamionowym do 1kV, z 

wyj�tkiem kabli uło�onych w gruncie na u�ytkach rolnych, 
• 80cm – w przypadku kabli o napi�ciu znamionowym wy�szym 

ni� 1kV, lecz nie przekraczaj�cym 15kV, z wyj�tkiem kabli 
uło�onych w gruncie na u�ytkach rolnych, 

• 90cm – w przypadku kabli o napi�ciu znamionowym do 15kV 
uło�onych w gruncie na u�ytkach rolnych, 

• 100cm – w przypadku kabli o napi�ciu znamionowym wy�szym 
ni� 15kV. 

Kable powinny by
 uło�one w rowie lini� falist� z zapasem (od 1 
do 3% długo�ci wykopu) wystarczaj�cym do skompensowania 
mo�liwych przesuni�
 gruntu.  
Przy mufach zaleca si� pozostawi
 zapas kabli po obu stronach 
mufy, ł�cznie nie mniej ni�: 
• 4m – w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z 

tworzyw sztucznych, o napi�ciu znamionowym od 15 do 40kV, 
• 3m – w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z 

tworzyw sztucznych, o napi�ciu znamionowym od 1 do 10kV, 
• 1m – w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o 

napi�ciu 1kV. 

12.3. Skrzy	owania i zbli	enia kabli mi�dzy sob�
Skrzy�owania kabli mi�dzy sob� nale�y wykonywa
 tak, aby kabel 
wy�szego napi�cia był zakopany gł�biej ni� kabel ni�szego napi�cia, a 
linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna gł�biej ni� linia 
telekomunikacyjna. 

12.4. Skrzy	owania i zbli	enia kabli z innymi urz�dzeniami 
podziemnymi 

Zaleca si� krzy�owa
 kable z urz�dzeniami podziemnymi pod k�tem 
zbli�onym do 90o i w miar� mo�liwo�ci w najw��szym miejscu 
krzy�owanego urz�dzenia. Ka�dy z krzy�uj�cych si� kabli 
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych uło�ony bezpo�rednio w 
gruncie powinien by
 chroniony przed uszkodzeniem w miejscu 
skrzy�owania i na długo�ci po 50cm w obie strony od miejsca 
skrzy�owania. Przy skrzy�owaniu kabli z ruroci�gami podziemnymi 
zaleca si� układanie kabli nad ruroci�gami. 
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Tablica 2. 
Najmniejsze dopuszczalne odległo�ci kabli uło�onych w gruncie od 
innych urz�dze	 podziemnych. 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległo�
 w cm Rodzaj urz�dzenia podziemnego 

pionowa przy 
skrzy�owaniu 

pozioma przy 
zbli�eniu 

Ruroci�gi wodoci�gowe, �ciekowe, cieplne, gazowe z 
gazami niepalnymi i ruroci�gi z gazami palnymi do 0,5at 

801) przy 
�rednicy 

ruroci�gu do 
250mm i 

1502)

50 

Ruroci�gi z cieczami palnymi 25 100 
Ruroci�gi z gazami palnymi o ci�nieniu wy�szym ni�
0,5at i nie przekraczaj�cym 4at 

50 100 

Ruroci�gi z gazami palnymi o ci�nieniu wy�szym ni� 4at BN-71/8976-31 [17] 
Zbiorniki z płynami palnymi 200 200 
Cz��ci podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, 
odci��a) 

- 80 

�ciany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50 
Urz�dzenia ochrony budowli od wyładowa	
atmosferycznych 

50 50 

1) dopuszcza si� zmniejszenie odległo�ci do 50cm pod warunkiem zastosowania rury 
ochronnej 

2) dopuszcza si� zmniejszenie odległo�ci do 80cm pod warunkiem zastosowania rury 
ochronnej 

12.5. Skrzy	owania i zbli	enia kabli z drogami 
Kable powinny si� krzy�owa
 z drogami pod katem zbli�onym do 90o i w 
miar� mo�liwo�ci w jej najw��szym miejscu. 
Przy uło�eniu kabla bezpo�rednio w gruncie ochrona kabla od urz�dze	
mechanicznych w miejscach skrzy�owania z drog�, powinna odpowiada

postanowieniom zawartym w tablicy 3. 

Tablica 3. 
Długo�
 przepustów kablowych przy skrzy�owaniu z drogami i 
ruroci�gami 

Rodzaj krzy�owanego obiektu Długo�� przepustu na 
skrzy	owaniu 

Ruroci�g 
�rednica ruroci�gu z dodaniem 

po 50cm z ka�dej strony 

Doga o przekroju ulicznym z kraw��nikami 
Szeroko�
 jezdni z 

kraw��nikami z dodaniem po 
50cm z ka�dej strony 
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Najmniejsza odległo�
 pionowa mi�dzy górn� cz��ci� osłony kabla a 
płaszczyzn� jezdni nie powinna by
 mniejsza ni� 100cm. 
Odległo�
 mi�dzy górn� cz��ci� osłony kabla a dnem rowu 
odwadniaj�cego powinna wynosi
 co najmniej 50cm. 
W/w minimalne odległo�ci od powierzchni jezdni i dna rowu mog� by

zwi�kszone, gdy� dla konkretnego odcinka drogi powinny wynika
 z 
warunków okre�lonych przez zarz�d drogowy. 
Kable nale�y układa
 poza pasem drogowym w odległo�ci co najmniej 
1m od jego granicy. 
Odległo�
 kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew ) powinna 
wynosi
 co najmniej 2m. 
W przypadku niemo�no�ci prowadzenia linii kablowych poza pasem 
drogowym: na terenach zalewowych, zalesionych lub zaj�tych pod sady, 
dopuszcza si� układanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypów lub 
na cz��ciach pasa poza koron� drogi. 
Roboty przy układaniu linii elektroenergetycznych na skrzy�owaniu z 
drogami i na odcinkach ewentualnego wej�cia lini� kablow� na teren pasa 
drogowego przy zbli�eniach do drogi – wymagaj� zezwolenia ze strony 
zarz�du drogowego i nale�y je wykona
 zgodnie z warunkami podanymi 
w tym zezwoleniu, zgodnie z ustaw� o drogach publicznych [25]. 

12.6. Wykonanie muf i głowic 
Ł�czenie, odgał�zienie  i zako	czenie kabli nale�y wykonywa
 przy 
u�yciu muf i głowic kablowych. 
Nie nale�y stosowa
 muf odgał��nych do kabli o napi�ciu znamionowym 
wy�szym ni� 1kV. 
Mufy i głowice powinny by
 tak umieszczone, aby nie było utrudnione 
wykonanie prac monta�owych. 
W przypadku wi�zek kabli składaj�cych si� z kabli jedno�yłowych, zaleca 
si� przesuni�cie wzgl�dem siebie (wzdłu� kabla) muf montowanych na 
poszczególnych kablach. 
Metalowe wkładki muf przelotowych powinny by
 szczelnie 
przylutowane do powłok metalowych kabli. 
Miejsca poł�cze	 �ył kabli mufach powinny by
 izolowane oddzielnie, 
przy czym rozkład pola elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien 
by
 zbli�ony do rozkładu pola w kablu. Na izolacj� miejsc ł�czenia �ył 
zaleca si� stosowa
 materiały izolacyjne o własno�ciach zbli�onych do 
własno�ci izolacji ł�czonych kabli. Dopuszcza si� niewykonywanie 
oddzielnego izolowania miejsc ł�czenia �ył kabli o napi�ciu 
znamionowym nie przekraczaj�cym 1kV, je�eli mufy wykonywane s� z 
�ywic samoutwardzalnych. 
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Izolatory i kadłuby głowic oraz wkładki metalowe muf do kabli o izolacji 
papierowej powinny by
 wypełnione zalew� izolacyjn� o wła�ciwo�ciach 
syciwa, którym nasycona jest papierowa izolacja kabla. W przypadku muf 
i głowic do kabli o izolacji papierowej na napi�cie nie przekraczaj�ce 1kV 
dopuszcza si� stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicznej wg E-16 [20]. 
Izolatory i kadłuby głowic oraz kadłuby muf do kabla o izolacji z 
tworzyw sztucznych powinny by
 wypełnione zalew� izolacyjn� nie 
działaj�c� szkodliwie na izolacj� i inne elementy tych kabli.  
Mufy przelotowe kabli olejowych umieszczone bezpo�rednio w gruncie 
powinny mie
 osłon� otaczaj�c� wykonan� z materiałów niepalnych, np. z 
cegieł wg BN-64/6791-02 [13], poł�czonych zapraw� cementowo-
wapienn� wg PN-65/B-14503 [10] i wykonan� zgodnie z dokumentacj�
projektow�. 

12.7. Układanie przepustów kablowych 
Przepusty kablowe nale�y wykonywa
 z rur stalowych lub PCW o 
�rednicy wewn�trznej nie mniejszej ni� 100mm dla kabli do 1kV i 150mm 
dla kabli powy�ej 1kV. 
Przepusty kablowe nale�y układa
 w miejscach, gdzie kabel nara�ony jest 
na uszkodzenie mechaniczne. W jednym przepu�cie powinien by

uło�ony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jedno�yłowych 
tworz�cych układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. 
Gł�boko�
 umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od 
powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosi
 co 
najmniej 70cm – w terenie bez nawierzchni i 100cm od nawierzchni drogi 
(niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 
Minimalna gł�boko�
 umieszczenia przepustu kablowego pod jezdni�
drogi mo�e by
 zwi�kszona, gdy� powinna wynika
 z warunków 
okre�lonych przez zarz�d drogowy dla danego odcinka drogi. 
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by
 uszczelnione 
nasmołowanymi szmatami, sznurami lub pakułami, uniemo�liwiaj�cymi 
przedostawanie si� do ich wn�trza wody i przed ich zamulaniem. 

12.8. Ochrona przeciwpora	eniowa. 
Metalowe głowice kabli powinny by
 poł�czone z uziemieniami w sposób 
widoczny. Powłoki aluminiowe kabli mog� by
 bezpo�rednio poł�czone 
w rozdzielni z szyn� zerow� lub uziemiaj�c�. 
Pancerze i powłoki metalowe kabli oraz metalowe kadłuby muf powinny 
stanowi
 nieprzerwany ci�g przewodz�cy linii kablowej. 

12.9. Oznaczenie linii kablowych. 
Kable uło�one w gruncie powinny by
 zaopatrzone na całej długo�ci w 
trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK [18]) rozmieszczone w 
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odst�pach nie wi�kszych ni� 10m oraz przy mufach i miejscach 
charakterystycznych, np. przy skrzy�owaniach. 
Kable uło�one w powietrzu powinny  by
 zaopatrzone w trwałe 
oznaczniki przy głowicach oraz w takich miejscach i w takich odst�pach, 
aby rozró�nienie kabla nie nastr�czało trudno�ci. 
Na oznacznikach powinny znajdowa
 si� trwałe napisy zawieraj�ce: 
• symbol i numer ewidencyjny linii, 
• oznaczenie kabla, 
• znak u�ytkownika kabla, 
• znak fazy (przy kablach jedno�yłowych), 
• rok uło�enia kabla. 
Trasa kabli uło�onych w gruncie na terenach niezabudowanych, z dala od 
charakterystycznych stałych punktów terenu, powinna by
 oznaczona 
trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi [19] wkopanymi 
w grunt, w sposób nie utrudniaj�cy komunikacji. Na oznacznikach trasy 
nale�y umie�ci
 trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na 
prostej trasie oznaczniki powinny by
 umieszczone w odst�pach około 
100m. Ponadto nale�y je umieszcza
 w miejscach zmiany kierunku kabla 
i w miejscach skrzy�owa	 lub zbli�e	. 
Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na u�ytkach rolnych 
umieszcza
 tak, aby nie utrudniały prac rolnych i stosowa
 takie 
oznaczniki, które umo�liwiaj� łatwe i jednoznaczne okre�lenie przebiegu 
trasy kabla. 

12.10.Wykopy pod słupy i fundamenty. 
Metoda wykonywania wykopów powinna by
 dobrana w zale�no�ci od 
ich wymiarów, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 
Nale�y zwróci
 uwag�, aby nie była naruszona struktura dna wykopu, a 
wykop był zgodny z katalogami typizacyjnymi. Fundamenty nale�y 
zasypywa
 gruntem bez zanieczyszcze	 organicznych z zag�szczeniem 
warstwami grubo�ci 20cm. 

12.11.Monta	 słupów wirowanych. 
Słupy nale�y montowa
 na podło�u wyrównanym w pozycji pionowej. W 
zale�no�ci od warunków pracy, słupy w ich cz��ci podziemnej nale�y 
wyposa�y
 w belki ustojowe. 
Poł�czenia stalowe elementów ustojowych powinny by
 chronione przed 
korozj� przez malowanie lakierem asfaltowym spełniaj�cym wymagania 
BN-78/6114-32 [33]. 
Stawianie słupów powinno si� odbywa
 za pomoc� sprz�tu 
mechanicznego przestrzegaj�c zasad okre�lonych w „Instrukcji 
bezpiecznej pracy w energetyce” [40]. 
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Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie mo�e by
 wi�ksza 
ni� 0,001 wysoko�ci słupa. 

12.12.Tablice ostrzegawcze i informacyjne. 
Na słupach elektroenergetycznych linii napowietrznych o napi�ciu 
wy�szym ni� 1kV nale�y umieszcza
 w widocznym miejscu, na 
wysoko�ci 1,5 do 2m nad ziemi� tablice ostrzegawcze. 
Słupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by
 zaopatrzone w 
trwałe znaki lub tablice numeracyjne. Tablice informacyjne powinny by

wykonane wg rysunków zamieszczonych w typowych katalogach budowy 
linii. 

13. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
13.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót. 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osi�gni�cia zało�onej jako�ci 
wykonywanych robót przy budowie linii kablowej. 
Wykonawca ma obowi�zek wykonania pełnego zakresu bada	 na 
budowie w celu wskazania In�ynierowi zgodno�ci dostarczonych 
materiałów i realizowanych robót z dokumentacj� projektow� i SST. 
Materiały posiadaj�ce atest producenta stwierdzaj�cy ich pełn� zgodno�

z warunkami podanymi w specyfikacjach, mog� by
 przez In�yniera 
dopuszczone do u�ycia bez bada	. 
Przed przyst�pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi

In�yniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi�mie wyniki bada	
do akceptacji In�yniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie In�yniera o zako	czeniu ka�dej roboty 
zanikaj�cej, któr� mo�e kontynuowa
 dopiero po stwierdzeniu przez 
In�yniera i ewentualnie przedstawiciela odpowiedniego dla danego terenu 
Zakładu Energetycznego – zało�onej jako�ci. 

13.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót, Wykonawca powinien uzyska
 od 
producentów za�wiadczenie o jako�ci lub atesty stosowanych materiałów. 
Na ��danie In�yniera nale�y dokona
 testowania sprz�tu posiadaj�cego 
mo�liwo�
 nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 
W wyniku bada	 testuj�cych nale�y przedstawi
 In�ynierowi �wiadectwa 
cechowania. 
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13.3. Badania w czasie wykonywania robót. 
13.3.1. Rowy pod kable 

Po wykonaniu rowów pod kable sprawdzeniu podlegaj� wymiary 
poprzeczne rowu i zgodno�
 ich tras z dokumentacj� geodezyjn�. 
Odchyłka trasy od wytyczenia geodezyjnego nie powinna 
przekracza
 0,5m. 

13.3.2. Kable i osprz�t kablowy 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno�ci z wymaganiami 
norm przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały 
wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych 
dokumentów. 

13.3.3. Układanie kabli 
W czasie wykonywania i po zako	czeniu robót kablowych nale�y 
przeprowadzi
 nast�puj�ce pomiary: 
• gł�boko�
 zakopania kabla, 
• grubo�
 podsypki kablowej nad i pod kablem, 
• odległo�
 folii ochronnej od kabla, 
• stopnia zag�szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie 

nadmiaru gruntu. 
Pomiary nale�y wykonywa
 co 10m budowanej linii kablowej, a 
uzyskane wyniki mog� by
 uznane za dobre, je�eli odbiegaj� od 
zało�onych w dokumentacji nie wi�cej ni� o 10%. 

13.3.4. Sprawdzenie ci�gło�ci 	ył 
Sprawdzenie ci�gło�ci �ył roboczych i powrotnych oraz zgodno�ci 
faz nale�y wykona
 przy u�yciu przyrz�dów o napi�ciu nie 
przekraczaj�cym 24V. Wynik sprawdzenia nale�y uzna
 za dodatni, 
je�eli poszczególne �yły nie maj� przerw oraz je�li poszczególne 
fazy na obu ko	cach linii s� oznaczone identycznie. 

13.3.5. Pomiar rezystancji izolacji 
Pomiar nale�y wykona
 za pomoc� megaomomierza o napi�ciu nie 
mniejszym ni� 2,5kV, dokonuj�c odczytu po czasie niezb�dnym do 
ustalenia mierzonej warto�ci.  
Wynik nale�y uzna
 za dodatni, je�eli rezystancja izolacji wynosi 
co najmniej: 
• 20 M/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o 

izolacji z papieru nasyconego, o napi�ciu znamionowym do 
1kV, 

• 50 M/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o 
izolacji z papieru nasyconego, o napi�ciu znamionowym 
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wy�szym ni� 1kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji 
z tworzyw sztucznych, 

• 0,75 dopuszczalnej warto�ci rezystancji izolacji kabli 
wykonanych wg PN-76/E-90300 [6]. 

13.3.6. Próba napi�ciowa izolacji 
Próbie napi�ciowej izolacji podlegaj� wszystkie linie kablowe. 
Dopuszcza si� niewykonywanie próby napi�ciowej izolacji linii 
wykonanych kablami o napi�ciu znamionowym do 1kV.  
Prób� napi�ciow� nale�y wykona
 pr�dem stałym lub 
wyprostowanym. 
W przypadku linii kablowej o napi�ciu znamionowym wy�szym ni�
1kV pr�d upływu nale�y mierzy
 oddzielnie dla ka�dej �yły. 
Wynik próby napi�ciowej izolacji nale�y uzna
 za dodatni, je�eli: 
• izolacja ka�dej �yły wytrzyma przez 20min. Bez przeskoku, 

przebicia i bez objawów przebicia cz��ciowego, napi�cie 
probiercze o warto�ci równej 0,75 napi�cia probierczego kabla 
wg PN-76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300 [6], 

• warto�
 pr�du upływu dla poszczególnych �ył nie przekroczy 
300µA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4min. badania;  w 
liniach o długo�ci nie przekraczaj�cej 300m dopuszcza si�
warto�
 pr�du upływu 100 µA. 

13.3.7. Słupy wirowane. 
Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaj�
sprawdzeniu zakresie: 
• lokalizacji, 
• kompletno�ci wyposa�enia i prawidłowo�ci monta�u, 
• dokładno�ci ustawienia słupów w pionie i kierunku, 
• stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych 

i osprz�tu, 
• zgodno�ci posadowienia z dokumentacj� projektow�. 

13.3.8. Zawieszenie przewodów. 
Podczas monta�u przewodów nale�y sprawdzi
 jako�
 poł�cze	
zamontowanych izolatorów i osprz�tu oraz przeprowadzi
 kontrol�
warto�ci napr��e	 zawieszanych przewodów. 
Napr��enia nie powinny przekracza
 dopuszczalnych warto�ci 
normalnych (je�eli prz�sło linii nie podlega obostrzeniu albo 
podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 
stopniu obostrzenia). Warto�ci tych napr��e	 dla poszczególnych 
rodzajów linii nale�y przyj�
 z dokumentacji projektowej lub SST. 
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13.4. Badania po wykonaniu robót 
W przypadku zadawalaj�cych wyników pomiarów i bada	 wykonanych 
przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, In�ynier 
mo�e wyrazi
 zgod� na niewykonywanie bada	 po wykonaniu robót. 

14. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
Obmiaru robót nale�y dokona
 w oparciu o dokumentacj� projektow� i 
ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane 
przez In�yniera. 

15. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, wykonawca 
zobowi�zany jest dostarczy
 Zamawiaj�cemu nast�puj�ce dokumenty: 
• projektow� dokumentacj� powykonawcz�, 
• geodezyjn� dokumentacj� powykonawcz�, 
• protokoły z dokonanych pomiarów, 
• protokoły odbioru robót zanikaj�cych, 
• ewentualn� ocen� robót wydan� przez zakład energetyczny. 

16. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
Płatno�
 za metr nale�y przyjmowa
 zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci 
u�ytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i 
bada	 kontrolnych. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
• roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
• podł�czenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacj� projektow�, 
• wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem. 

17. PRZEPISY ZWI�ZANE 
17.1. Normy 
PN-61/E-01002          Przewody elektryczne. Nazwy i okre�lenia. 
PN-76/E-05125          Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
                                   Projektowanie i budowa. 
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PN-74/E-06401          Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprz�t do kabli  
                                   o napi�ciu znamionowym do 60kV. Ogólne wymagania 

i budowa. 
PN-76/E-90250          Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  i  powłoce  
                                    metalowej na napi�cie znamionowe nie przekraczaj�ce 

23/40kV. 
PN-76/E-90251          Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej  
                                    i powłoce metalowej. Kable o powłoce ołowianej na 

napi�cie znamionowe nie przekraczaj�ce 23/40kV. 
PN-76/E90300           Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z 

tworzyw termoplastycznych, na napi�cie znamionowe 
nie przekraczaj�ce 18/30kV. Ogólne wymagania i 
badania. 

PN-76/E-90301          Kable    elektroenergetyczne  o    izolacji   z   tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napi�cie 
znamionowe 0,6/1kV. 

PN-76/E-90304          Kable       sygnalizacyjne       o    izolacji    z   tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napi�cie 
znamionowe 0,6/1kV. 

PN-76/E-90306          Kable    elektroenergetyczne  o izolacji polietylenowej 
na napi�cie znamionowe powy�ej 3,6/6kV. 

PN-80/C-89205          Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
BN-72/8932-01          Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-68/6353-03          Folia   kalandrowana   techniczna  z  uplastycznionego 

polichlorku winylu. 
BN-73/3725-16          Znakowanie kabli, przewodów i �ył (analogia). 
BN-74/3233-17          Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
 Projektowanie i budowa. 
PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. �elbetowe i 

spr��one konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty 
konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

PN-IEC 61330  Prefabrykowane stacje transformatorowe 
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Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego  S.A. 

Centrum Projektowe "Miastoprojekt" w Rzeszowie  
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

 
 
 
 
 
 

3.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
BUDOWA: UZBROJENIE TERENU - PODKARPACKI PARK NAUKOW O-  
  TECHNOLOGICZNY STREFA S-2 Rogoźnica  - I ETAP w miejscowości   
  Rogoźnica Gmina Głogów Młp. woj. PODKARPACKIE 
 
 
 
 
 
 
ZAKRES:  
 
STO   WYMAGANIA OGÓLNE 
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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

 UZBROJENIE TERENU - PODKARPACKI PARK NAUKOWO-   
 TECHNOLOGICZNY STREFA S-2 Rogoźnica  - I ETAP w miejscowości    
 Rogoźnica Gmina Głogów Młp. woj. PODKARPACKIE 
 
 
 
Lokalizacja ogólna: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalizacja szczegółowa: 
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Orientacja 1:10 000 
PPNT strefa S2 Rogoźnica 
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1.2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 
 

1) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 
                  35-959 Rzeszów ul. Szopena 51 
 
 

2) Podmioty finansujące inwestycję: 
1)   Środki Unii Europejskiej w ramach SPO WKP Wzrost Konkurencyjności  
       Przedsiębiorstw  lata 2004÷2006 Priorytet 1 Działanie 1.3 
 

W imieniu w/w do działania w zakresie całego procesu inwestycyjnego objętego 
zamówieniem upowaŜniona jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
w Rzeszowie ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów 

 
3) Organ Nadzoru Budowlanego: 

       Powiatowy Urząd Nadzoru Budowlanego 
       35-064 Rzeszów ul. Targowa 1 
 

4) Projektant 
 

4.1.    RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.  
            W RZESZOWIE         
            RZESZÓW,   UL. SZOPENA 51  
            TEL. 17 8523 714 
            FAX 17 8500 611 
            e-mail: miastoprojekt@rzeszow.pl 
 
5) Opracowanie dokumentacji w zakresie:     

 
5.1.1. PB – budowa uzbrojenia terenu w zakresie dróg kołowych, sieci wodociągowej, 

przełoŜenia sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej , przepompowni ścieków P1, 
P2, P3, kanalizacji deszczowej, sieci gazu ziemnego, linii kablowej SN 15 kV, 
Rozdzielni sieciowej SN 15 kV, linii kablowych nN zasilających przepompownię 
ścieków P1, P2, P3, zbiornika retencyjnego wód deszczowych nr 1, nr 2,regulacji 
rowu S3, przebudowy rowów melioracyjnych S.1.1.; S.1.1.1.: S.1.1.2; rowów 
opaskowych nr 1, 2, 3, 4, podwyŜszenia terenu, grobli ziemnych technologicznych – 
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Strefa S-2 Rogoźnica w Rogoźnicy 
gmina Głogów Młp. 

• Tom I budowa uzbrojenia terenu w zakresie dróg kołowych, sieci 
wodociągowej, przełoŜenia sieci wodociągowej, kanalizacji  sanitarnej, 
przepompowni  P1, P2, P3, kanalizacji deszczowej, sieci gazu ziemnego, linii 
kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN. 

• Tom II Rozdzielnia Sieciowa – kontenerowa stacja transformatorowa 
• Tom III odwodnienie terenu (zakres obejmujący zbiornik retencyjny nr 1 

i nr 2, regulację rowu S3, przebudowę rowów melioracyjnych S.1.1.; S.1.1.1.; 
S.1.1.2; rowów opaskowych nr 1, 2, 3, 4, podwyŜszenie terenu, groble ziemne 
technologiczne 
Zakład Usług Geologiczno-Projektowych mgr Marek Gamracy 35-309 
Rzeszów , ul. Podwisłocze 38 „b”/82 

5.1.2. Projekty Wykonawcze, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót dla dróg, sieci wod-kan i uzbrojenia elektroenergetycznego – RARR 
S.A. w Rzeszowie , 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
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5.1.3. Projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót dla odwodnienia terenu – Zakład Usług Geologiczno-Projketowych 
mgr Marek Gamracy 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 38 „b”/82 

   
1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

1.3.1. Ogólny zakres robót 
Na terenie realizacji zadania inwestycyjnego zaprojektowano budowę uzbrojenia terenu  
w miejscowości Rogoźnica  Gmina Głogów Młp., Powiat Rzeszowski. 

1) Ogólny opis lokalizacji obiektów i zagospodarowania terenu. 
Zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu wynikają z: 
• budowy dróg wewnętrznych, 
• budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, 
• budowy sieci gazu ziemnego, 
• budowy kabla elektrycznego SN 15 kV i Rozdzielni Sieciowej , linii kablowych nN 

zasilających przepompownie P1, P2, P3 
• odwodnienia terenu (zbiornik retencyjny, rowy, podwyŜszenie terenu) 

2) Roboty budowlane w zakresie przedmiotu zamówienia: 
 

Rozpoczęcie realizacji inwestycji    -   1.02.2008 
Zakończenie realizacji inwestycji    - 30.06.2008 
 
Zakres realizacji inwestycji nie przewiduje robót budowlanych obiektów kubaturowych 
oprócz rozdzielni sieciowej. 

1.3.2.  Przedmiot inwestycji 
         Przedmiotem inwestycji jest budowa uzbrojenia terenu dla stworzenia korzystnych warunków 
lokalizacji obiektów produkcyjnych o wysokim poziomie technologicznym i innowacyjnym 
produktów wytworzonych w przedmiotowej strefie S2 – Rgoźnica.     

1.3.3.  Dane liczbowe: 

            1.3.3.1.    Powierzchnia terenu objętego realizacją inwestycji   - 47,7 ha 

1.3.3.2.     Długość budowy nowych dróg                                                            - 1807,66 m 
                 W/w drogi o parametrach: 

• klasa techniczna                                         - Z 
• kategoria ruchu                                          - KR-4 
• szerokość w liniach rozgraniczających    - 15,00 m  
• prędkość projektowana Vp                        - 60 km/h 
• szerokość jezdni                                         - 7,00 m 
• skrzyŜowania dróg                                     - zwykłe 

1.3.3.3.    Sieć wodociągowa z rur   
• PE100 SDR17 dz 160     - 2292,0 mb 
• PE100 SDR17 dz 110     -   936,0 mb 

                           oraz przełoŜenie fragmentu istniejącej sieci wodociągowej PVC 160 – 576 mb 
• montaŜ hydrantów nadziemnych dn 80 – 21 szt.                          

1.3.3.4.    Sieć kanalizacji sanitarnej z rur 
• PVC typu „S” 200mm     - 40 m 
• PVC typu „N” 200mm     - 2435 m 
• tłoczna – PE 63mm     - 47 m 
• tłoczna PE 90 mm     - 49 m 
• tłoczna – PE 160mm     - 733 m 
• pompownie P1, P2, P3,  
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• budowa studzienki pomiarowej DN 2000 z ultradźwiękowym urządzeniem 
pomiarowym SONIX 10D DN 150 łącznie z kompletem zaworów 
odcinających 

• budowa studzienek kanalizacyjnych f  1000 z tworzywa sztucznego 
teleskopowych z włazem typu cięŜkiego – 14 szt 

• budowa studzienek kanalizacyjnych f  400 z tworzywa sztucznego  
z rurą trzonową karbowaną dwuścienną, teleskopowych z włazem  
typu cięŜkiego – 38 szt 

• budowa studzienek kanalizacyjnych rozpręŜnych f 1000 z tworzywa 
sztucznego teleskopowych z włazem typu cięŜkiego – 2 szt 

• budowa studzienki kanalizacyjnej rozpręŜnej f  1400 z tworzywa sztucznego 
teleskopowego z włazem typu cięŜkiego – 1 szt 

1.3.3.5.    Sieć kanalizacji deszczowej 
• DN 200mm      - 10 m 
• DN 300mm      - 57 m 
• DN 400mm      - 278 m 
• DN 600mm      - 657 m 
• DN 800mm      - 588 m 
• DN 1000mm      - 563 m 
• DN 1200mm      - 101 m 
• DN 1400mm      - 309 m 
• separator lamelowy typ 40/400 z osadnikiem 5m3 
• separator lamelowy typ 10/100 z osadnikiem 3,5 m3 

1.3.3.6.    Sieć gazu średniopręŜnego z rur 
• PE80 SDR11 Ø160 x 14,6mm   - 422 m 
• PE80 SDR11 Ø125 x 11,4mm   - 1381 m 
• PE80 SDR11 Ø110 x 10,0 mm   - 1 214 m 

1.3.3.7. Część elektryczna 
• Rozdzielnia Główna RG SN 15 kV 

-  Kontenerowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej typu MRw-bS 
20/630-13 
Wymiary stacji: długość 13,2 m; szerokość 3,0 m; wysokość 2,60m  
Powierzchnia zabudowy: 39,6 m2  
Kubatura 103 m3 

-  dach stalowy dwuspadowy pokryty blachą dachówkową; 
-  komora transformatorowa przystosowana do transformatora o mocy  

max 630 kVA; 
-  elewacja: tynk mineralny malowany farba silikonową w kolorze kremowym 
-  rozdzielnia średniego napięcia typu Rotoblok - kpl. 1 
-  rozdzielnica nN typu RN-W/EFEN   - kpl. 1 
-  szafa sterownicza wraz z telemechaniką  - kpl. 1 

• Linia kablowa SN 15kV 3xXUHAKXS 1 x 240 mm2 długości 900 m 
• Linia kablowa nN YAKY 4x25 mm2 długości 331 m (RG-PP1) 
• Linia kablowa nN YAKY 4x10 mm2 długości 293 m (RG-PP1) 
• Linia kablowa nN YAKY 4x6 mm2 długości 47 m (RG-PP3) 

1.3.3.8. Odwodnienie terenu 
• Zbiornik wody nr 1 

-  powierzchnia góra/dno - 208/1368 m2 
-  pojemność uŜytkowa - 1148 m3` 

• Zbiornik wody nr 2 
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-  powierzchnia góra/dno - 2035/1363 m2 
-  pojemność uŜytkowa - 1983 m3 

• Przebudowa rowów melioracyjnych 
-  Rów S3   - 1000 m 
-  Rów S.1.1.   - 277 m 
-  Rów S.1.1.1.  - 130 m 
-  Rów S.1.1.2.  - 98 m 

• Ławy opaskowe 
-  Nr 1   - 830 m 
-  Nr 2   - 800 m 
-  Nr 3   - 230 m 
-  Nr 4   - 400 m 

• Zasypanie rowu melioracyjnego S.1. – 590 m 
• PodwyŜszenie terenu - 8,10 ha 
• Groble technologiczne  

-  grobla nr 1 – 400 m 
-  grobla nr 2 – 125 m 
-  grobla nr 3 – 640 m 

1.3.4. Rodzaje występujących robót według klasyfikacji Wspólnego Słownika 
            Zamówień (CPV): 
 

45000000-7   Roboty budowlane 
 
     45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
 

45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
                       budowlanych i roboty ziemne 
 

                 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
                                        obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  
                                        inŜynierii l ądowej i wodnej  
           

45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,  
                      linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
                      autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 
 

     45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 
45340000-2   Wznoszenie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  

1.3.5. Zakres robót przewidziany do wykonania:    

1.3.5.1.   Przygotowanie terenu pod budowę 
45111100-9    Roboty w zakresie burzenia 
45112210-0    Usuwanie wierzchniej warstwy gleby    

1.3.5.2.   Przebudowa i budowa dróg 
45233120-6    Drogowe prace budowlane 

1.3.5.3.   Sieć wodociągowa 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
                        odprowadzania ścieków 
45232411-6  Rurociągi wody ściekowej 
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
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45232130-2  Rurociągi do przesyłu wody burzowej 

1.3.5.4.  Sieć kanalizacji sanitarnej 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
                        odprowadzania ścieków 
45232411-6  Rurociągi wody ściekowej 
45232423-3  Przepompownie ścieków 
45232130-2  Rurociągi do przesyłu wody burzowej 

1.3.5.5.  Fundamenty dla przepompowni P1÷P3 dla kanalizacji sanitarnej 
45111200-0     Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45262300-4  Betonowanie 

1.3.5.6.  Ogrodzenia dla przepompowni P1, P2, P3,  
45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń 

1.3.5.7.   Sieć kanalizacji deszczowej  
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
                        odprowadzania ścieków 
45232411-6  Rurociągi wody ściekowej 
45232130-2  Rurociągi do przesyłu wody burzowej 

1.3.5.8.   Sieć gazu średniopręŜnego 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231220-3  Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
45232130-2  Rurociągi do przesyłu wody burzowej  

1.3.5.9. Sieci elektroenergetyczne  
45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45 200 000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
  budowlanych  
45 231 400-9  Roboty w zakresie budowy linii energetycznych 
45 232 221-1 Podstace energetyczne 

1.3.5.10. 45 247 270-3 – budowa zbiornika                          

1.3.6.  Dokumentacja techniczna (projekty wykonawcze) określająca przedmiot zamówienia 
          i  stanowiąca podstawę realizacji robót budowlanych. 

1.3.6.1.   Spis projektów wykonawczych i rysunków w tych projektach:  

1.3.6.1.1.Projekt budowlany 
Budowa uzbrojenia terenu w zakresie dróg kołowych, sieci wodociągowej, przełoŜenia 
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przepompowni P1, P2, P3, kanalizacji 
deszczowej, sieci gazu ziemnego, linii kablowej SN 15 kV, Rozdzielni Sieciowej SN 15 
kV, linii kablowych nN zasilających przepompownię ścieków  P1, P2, P3, zbiornika 
retencyjnego wód deszczowych Nr 1, 2, regulacji rowu S3, przebudowy rowów 
melioracyjych S.1.1.; S.1.1.1.; S.1.1.2; rowów opaskowych nr 1, 2, 3, 4, podwyŜszenia 
terenu, grobli ziemnych technologicznych – Podkarpacki Park Naukowo 
Technologiczny Strefa S-2 – Rogoźnica w Rogoźnicy gmina Głogów Młp.   
TOM I - Budowa uzbrojenia terenu w zakresie dróg kołowych, sieci wodociągowej, 
  przełoŜenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przepompowni P1, 
  P2, P3, kanalizacji deszczowej, sieci gazu ziemnego , linii kablowej  
  SN 15 kV, linii kablowej NN 
TOM II - Rozdzielnia Sieciowa – kontenerowa stacja transformatorowa 
TOM III - Odwodnienie terenu    

1.3.6.1.2. Projekt wykonawczy drogowy  



 11

1.3.6.1.3. Projekt wykonawczy sieci wodociągowej  
1.3.6.1.4. Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej  
1.3.6.1.5. Projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej  
1.3.6.1.6. Projekt wykonawczy sieci gazowej średniopręŜnej  
1.3.6.1.7. Projekt wykonawczy zasilanie elektroenergetyczne 
 1/ Odgałęzienie od linii napowietrznej15 kV relacji Staromieście-Widełka linią   
  kablową SN 15kV do Rozdzielni Głównej SN 15 kV na terenie PPNT  
  w Rogoźnicy 
 2/ Linie kablowe nN zasilające przepompownie ścieków PP1̧PP3 na terenie PPNT 
 3/ Rozdzielnia Główna RG SN 15 kV 
 TOM  I odgałęzienie od linii napowietrznej SN, linie kablowe SN i nN 
 TOM II Projekt architektoniczno-konstrukcyjno-budowlany  kontenerowa stacja   
  transformatorowa w obudowie betonowej typ MRw-bS 20/630-13 (Rozdzielnia   
  Główna RGSN)    
1.3.6.1.8. Projekt budowlany ogrodzenia trzech przepompowni ścieków sanitarnych  
1.3.6.1.9. Projekt budowlany odwodnienia terenu Podkarpackiego Parku Naukowo  
1.3.6.1.10 Technologicznego Strefa S-2 Rogoźnica gmina Głogów Młp. woj. podkarpackie. 
1.3.6.1.11. Przedmiar ofertowy dla odcinka W9 – W15  
1.3.6.1.12. Przedmiar ofertowy dla odcinka W7 -  W13  
1.3.6.1.13. Przedmiar ofertowy dla odcinka W3 -  W12  
1.3.6.1.14. Przedmiar SST 2.2. – budowa sieci wodociągowej na terenie Podkarpackiego Parku  
 Naukowo Technologicznego w Rogoźnicy    
1.3.6.1.15. Przedmiar SST 2.3. – budowa sieci  kanalizacji sanitarnej na terenie Podkarpackiego 
 Parku Naukowo Technologicznego w Rogoźnicy   
1.3.6.1.16. Przedmiar SST 2.4. – budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Podkarpackiego 
 Parku Naukowo Technologicznego Strefa S-2 Rogoźnica  
1.3.6.1.17. Przedmiar SST 2.5. – budowa sieci gazowej średniopręŜnej na terenie Podkarpackiego 
 Parku Naukowo Technologicznego Strefa S-2 Rogoźnica    
1.3.6.1.18. Przedmiar SST-3 – Roboty przygotowawcze dla posadowienia Rozdzielni Głównej 
1.3.6.1.19. Przedmiar SST-E Zasilanie elektroenergetyczne 

• odgałęzienie od linii napowietrznej 15 kV relacji Staromieście-Widełka linią kablową 
SN 15 kV do Rozdzielni Głównej  SN 15 kV na terenie PPNT 

• linia kablowa nN zasilająca przepompownie ścieków PP1̧PP3 na terenie PPNT 
1.3.6.1.20. Przedmiar – ogrodzenie przepompowni PP1 ¸  PP3 
1.3.6.1.21. Przedmiar robót zbiorniki wodne Nr 1 i Nr 2 
1.3.6.1.22. Przedmiar robót rowy 
1.3.6.1.23. Przedmiar robót podwyŜszenie terenu 
1.3.6.1.24. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót STO - W 
1.3.6.1.25. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  SST2.1 Budowa Dróg 
1.3.6.1.26.Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

• Rozdzielnia Główna RG SN 
• SST 2.2. sieć wodociągowa 
• SST 2.3. siec kanalizacji sanitarnej 
• SST 2.4. sieć kanalizacji deszczowej 
• SST 2.5 sieć gazowa średniopręŜna 

1.3.6.2. Spis  Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 
1.3.6.2.1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót STO – 
 Wymagania Ogólne 

1.3.6.2.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  SST2.1 Budowa Dróg  

1.3.6.2.2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
• SST 2.2. sieć wodociągowa 
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• SST 2.3. siec kanalizacji sanitarnej 
• SST 2.4. sieć kanalizacji deszczowej 
• SST 2.5 sieć gazowa średniopręŜna 

1.3.6.3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
• SST-B – Roboty przygotowawcze dla posadowienia Rozdzielni Głównej 
• SST-E – Zasilanie Elektroenergetyczne  

1.3.6.4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
 Odwodnienia  terenu Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego Strefa S-2 
 Rogoźnica gmina Głogów Młp. woj. podkarpackie 

1.4. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą TECHNICZNA  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową, dokumentacja projektową i instrukcjami InŜyniera (Inspektora nadzoru). Wykonawca 
jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja projektowa 
dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca powiadomi InŜyniera 
(Inspektora nadzoru) zgodnie z Subklauzulą 4.1 (vii) 

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

1.5. DEFINICJE I SKRÓTY   
PoniŜej podaje się najwaŜniejsze definicje i skróty uŜywane w dokumentach wchodzących w skład 
dokumentacji projektowej, procesu budowlanego i poniŜszych ST i SST : 

1) Specyfikacja Techniczna ST 
2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 
3) Instytut Techniki Budowlanej ITB 
4) Program Zabezpieczenia Jakości PZJ 
5) Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych - bhp 
6) Obiekt budowlany – naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

7) Budowla - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość uŜytkową. 

8) Obiekt małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w  
szczególności: 

 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: drabinki, 
śmietniki. 

9) Tymczasowy obiekt budowlany - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
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technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

10) Budowa - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego, budowli w 
określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

11) Roboty budowlane - naleŜy przez to rozumieć  budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

12) Urządzenia budowlane - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

13) Teren budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

14) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

15) Pozwolenie na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą  
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ 
budowa obiektu budowlanego. 

16) Dokumentacja projektowa – naleŜy przez to rozumieć następujący zakres – projekt 
budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, przedmiary robót. 

17) Dokumentacja budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączoną dokumentacją projektową, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe 
dziennik montaŜu. 

18) Dokumentacja powykonawcza - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

19) Teren zamknięty - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

20) Właściwy organ - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości 

21) Wyrób budowlany - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

22) Organ samorządu zawodowego- naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

23) Obszar oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane  
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

24) Opłata - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za 
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określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
25) Droga tymczasowa (montaŜowa) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

26) Dziennik budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

27) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

28) Laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych  
z oceną jakości stosowanych materiałów, wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

29) Materiały - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez InŜyniera 
Kontraktu (Inspektora nadzoru). 

30) Odpowiednia zgodność - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

31) Polecenia InŜyniera Kontraktu  (Inspektora nadzoru) - naleŜy przez to rozumieć 
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera Kontraktu w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

32) Projektant - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

33) Część obiektu lub etap wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i 
moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

34) Ustalenia techniczne - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

35) Grupy, klasy, kategorie robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

36) InŜynier Kontraktu (InŜynier) - (Inspektor nadzoru) osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie  
i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

37) Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

38) Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

39) Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CEN ELEC) jako 
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standardy europejskie (EN)" lub dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 

40) Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

41) Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 

42) Wspólny Słownik Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień  publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

43) Aprobata techniczna - dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność  
do określonego zakresu stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne 
odnoszące się do wymagań podstawowych, jakie ma spełnić wyrób oraz określający 
metody badań potwierdzających te wymagania. 

44) Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi 
wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi. 

45) Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przed-
stawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny z 
zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą. 

46) Dokument  normalizacyjny - dokument ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki 
odnoszące się do róŜnych rodzajów działalności lub ich wyników, nie będący aktem 
prawnym; podstawowym dokumentem normalizacyjnym jest norma. 

47) Dyrektywy nowego podejścia - dyrektywy Unii Europejskiej, uchwalone zgodnie z 
zasadami zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r., w 
sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji. 

48) Norma - dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowaŜnioną 
jednostkę organizacyjną, ustalający - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - 
zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do róŜnych rodzajów działalności lub ich 
wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 
zakresie. 

49) Normy zharmonizowane - normy krajowe przenoszące europejskie normy zhar-
monizowane, ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie 
mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery opublikowano w 
Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. 

50) Odbiór częściowy - odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący etapową 
całość. Do niego zalicza się równieŜ odbiory fragmentów instalacji, które w dalszym etapie 
robót przeznaczone są do zakrycia. Jako odbiór częściowy traktuje się równieŜ odbiór robót 
zlecony jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). 

51) Odbiór końcowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas 
którego następuje sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami 
techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru końcowego dokonuje 
się sprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczególnie 
pod kątem ich prawidłowego i bezpiecznego działania. 

52) Odbiór międzyoperacyjny - odbiór, który dotyczy kontroli jakości między kolejnymi 
fazami (etapami) procesu technologicznego wykonywania robót. 
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53) Specyfikacja techniczna wyrobu - dokument określający cechy, które powinien mieć 
wyrób lub proces jego wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, 
bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i 
metodologii badań, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu. 

54)  Szczegółowe wymagania - wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany 
do obrotu, określone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej 
innych niŜ dyrektywy nowego podejścia. 

55) Urządzenie ręczne - urządzenie przenośne przeznaczone do trzymania w ręce podczas 
jego uŜytkowania, przy czym silnik (jeŜeli jest) stanowi integralną część tego urządzenia. 

56) Urządzenie stałe - urządzenie nieruchome przymocowane do podłoŜa lub dowolnej innej 
konstrukcji stałej. 

57) Zasadnicze wymagania - wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do 
obrotu, określone w dyrektywach nowego podejścia. 

58) Sieć wodociągowa (wodociąg) - sieć połączonych rurociągów słuŜących do 
przesyłania i rozprowadzania wody wraz z obiektami inŜynierskimi. 

59) Przyłącze - odcinek wodociągu od wodociągu głównego (rozdzielczego) zasilający obiekt 
od zasuwy na odgałęzieniu do wodomierza. 

60) Przykrycie - osłona ułoŜona nad wodociągiem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry. 

61) Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

62) SkrzyŜowanie - takie miejsce na trasie wodociągu, w którym jakakolwiek części rzutu 
poziomego wodociągu przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu 
poziomego innej innego urządzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru 
kolejowego, drogi, wody Ŝeglownej lub spławnej, kabli, gazociągów itp. 

63) Trasa wodociągu - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, 
łamana lub falista, łącząca dwa lub więcej urządzeń wodociągowych, w którym ułoŜone 
są jeden lub więcej rurociągów. 

64) Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

65) Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

66) Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dołączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

67) Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na róŜnej 
wysokości, w której ścieki opadowe spadają bezpośrednio na dno studzienki z 
osadnikiem lub poprzez zewnętrzny odciąŜający przewód pionowy. 

68) Wylot kanału - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
69) Studzienka ściekowa uliczna - urządzenie do odbioru ścieków opadowych 

spływających do kanału z powierzchni terenu. 
70) Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, słuŜącą do 

przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod 
przeszkodą terenową. 

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

72) Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
73) Właz  kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek 

rewizyjnych umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych 
74) Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z siecią 

kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. 
75) DrenaŜ odwadniający opaskowy - układ rur drenarskich w warstwie filtrującej, 

opasujący budowlę, przeznaczony do obniŜenia poziomu wód gruntowych wokół 
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fundamentów budynku 
76) Studzienka drenarska - studzienka rewizyjna - na połączeniach i załamaniach rur drenaŜu 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji drenaŜu. 
77) Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący caość techniczno-

uŜytkową (droga) albo jej część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

78) Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
79) Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

ze wszystkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
80) Droga tymczasowa (montaŜowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

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

81) Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruch pojazdów. 
82) Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dzielącymi jezdnie. 
83) Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
84) Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
85) Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
86) Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu 

na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu: 
• Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych, 
• Warstwa wiąŜąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę, 
• Warstwa wyrównawcza – warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni, 
• Podbudowa – dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 

Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
• Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
• Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nosnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

• Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

• Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

• Warstwa odsączająca – warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
87) Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego. 
88) Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na czas budowy. 
89) Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi i 

związanych z nią urządzeń ora drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

90) Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 

91) PodłoŜe nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

92) PodłoŜe ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

93) Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 
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szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 
94) Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, n.p. 

droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
95) Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
96) Pozostałe definicje w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i 

odbioru robót.



 19

2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA   

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń    
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoŜy szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji InŜynierowi 
(Inspektorowi nadzoru). To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja InŜyniera (Inspektora nadzoru) udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, 
Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. W 
przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy wszystkich materiałów i 
urządzeń, materiałów lokalnych. Za ich ilość, jakość, składowanie, zabezpieczenie przed 
utratą parametrów techniczno-jakościowych oraz dozorowanie  odpowiada Wykonawca.    

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń   
InŜynier (Inspektor nadzoru) moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych. 
InŜynier (Inspektor nadzoru) jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. InŜynier (Inspektor nadzoru) jest równieŜ upowaŜniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez InŜyniera (Inspektora 
nadzoru), Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, InŜynierowi (Inspektorowi nadzoru) będzie zapewnione 
niezbędne wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub 
urządzeń; 

b) InŜynier (Inspektor nadzoru) będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń.   
W przypadku materiałów, dla których w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 
materiałów, InŜynier (Inspektor nadzoru) moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów    z warunkami 
podanymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi (Inspektorowi nadzoru). 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - waŜną legalizację, mogą być badane przez 
InŜyniera (Inspektora nadzoru)  w  dowolnym  czasie.   W  przypadku  gdy   zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zostaną 
one przyjęte do wbudowania.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy    
Materiały uznane przez InŜyniera (Inspektora nadzoru) za niezgodne ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 



 20

budowy. Jeśli InŜynier pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niŜ 
te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być 
odpowiednio skorygowana przez InŜyniera. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez InŜyniera , będzie 
wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.    

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń    
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. 
Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez InŜyniera, aŜ 
do chwili kiedy zostaną uŜyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem, lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane 
na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. Koszty 
składowania, zabezpieczenia i dozorowania poza placem budowy stanowią koszt 
Wykonawcy.     

2.6. Stosowanie materiałów zamiennych    
Jeśli Wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze InŜyniera na 3 tygodnie przed 
ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
InŜyniera. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji InŜyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do 
robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 
JeŜeli projekt wykonawczy lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez InŜyniera. Nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy i 
BHP zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu    
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji 
robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami InŜyniera, 
w terminach wynikających z harmonogramu robót.    



 21

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych    
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy na polecenie InŜyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.    

5. WYKONANIE ROBÓT    
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, 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 InŜyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

1. Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
 opisowej i graficznej, 
2. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ), 
3. Projekt organizacji budowy, 
4. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
5. Program Zapewnienia Jakości.    

5.2. Ogólne zasady wykonania robót     
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Programu 
Zapewnienia Jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia przez 
InŜyniera  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą InŜynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie 
zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez 
personel Wykonawcy, zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach 
gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków 
Wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
robót, przy uwzględnieniu warunków gruntowo-wodnych oraz okresu realizacji inwestycji, 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a takŜe w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
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produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.3. Teren budowy    

5.3.1. Charakterystyka terenu budowy   
 Teren o powierzchni 47,7 ha połoŜony w Rogoźnicy gmina Głogów Młp. 
Wschodnia granica terenu przylega do linii kolejowej Rzeszów-Tarnobrzeg i dalej do drogi 
krajowej nr 9. 
Dostępność komunikacyjna – od strony południowej z drogi gminnej zrealizowanej w I kw. 
2007 roku. 
Ukształtowanie terenu płaskie, aktualnie jako Ŝe nie jest prowadzona działalność 
gospodarczo-rolnicza, brak jest obiektów kubaturowych. 

Warunki gruntowo-wodne. 
Woda posiada zwierciadło swobodne i występuje na głębokości 0,5 m do 1,8 m ppt. Jest ona 
agresywna do betonu 
Pod warstwą gleby 0,2 – 0,4 m zalegają piaski drobne i średniozagęszczone, lokalnie piaski 
gliniaste i piaski grube, śrdniozagęszczone.  
Lokalnie, w kierunku południowo-zachodnim pod glebą leŜą torfy o miąŜszości od 0,4 m do 0,8 o 
konsystencji plastycznej i miękkoplastycznej. 

5.3.2. Przekazanie terenu budowy     
 Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w warunkach umowy. NaleŜy podać wszystkie wymagania i dane 
niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w szczególności: 

1. Określenie granic budowy 
2. Niezbędne dane geodezyjne 

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1. Kompletną dokumentację projektową wykonawczą w 2 egzemplarzach. 
2. Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę. 
3. Projekt budowlany z decyzjami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami, 

opiniami – opracowany zgodnie z wymaganiami do uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę. 

4. Dokumentację geologiczno-inŜynierską dla dróg i sieci kanalizacji deszczowej. 

5.3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy    
a/ Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
           Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi projekt do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Koszt 
opracowania przedmiotowego projektu i jego uzgodnienia ponosi Wykonawca. W zaleŜności 
od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany 
przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
           W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt ich wykonania, zainstalowania i 
eksploatacji ponosi Wykonawca. 
          Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
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InŜyniera. 
        Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu w sposób ustalony z InŜynierem. Wykonawca umieści, w miejscach i 
ilościach określonych przez InŜyniera, tablice informacyjne zgodnie z Zarządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15 grudnia 1994r. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym.    
            Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres materiały, urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący InŜyniera. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki w tym zakresie. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
            W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem. 
            Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony 
z InŜynierem.  

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia dokona  odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu w sposób ustalony z InŜyniera. Wykonawca umieści, w miejscach i 
ilościach określonych przez InŜyniera, tablice podające informacje o zawartej umowie 
zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa.   

5.3.4. Ochrona własności i urządzeń     
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować InŜyniera o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje InŜyniera o kaŜdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 
wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. 

5.3.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót   
 W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie i jego otoczeniu w zakresie zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością, 
 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
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1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

 

a) zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

5.3.6. Ochrona przeciwpoŜarowa    
 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 
przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych i socjalno-administracyjnych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości 
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać 
w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 

5.3.7. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska,  materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w dokumentacji projektowej 
nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i 
mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

5.3.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów     
            Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 

5.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

5.4.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót    
 Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
InŜynierowi, zgodnie z Warunkami Szczególnymi Kontraktu, do akceptacji następujących 
dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
4) Program Zapewnienia Jakości. 

5.4.2. Projekt organizacji robót    
 Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, finansowe, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
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Specyfikacjami Technicznymi i instrukcjami InŜyniera oraz harmonogramem robót i 
finansowania. Projekt Organizacji Robót powinien zawierać: 

1. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
2. projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 
3. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót zgodnie z punktem 6.1. 
        W części dotyczącej organizacji zaplecza budowy Wykonawca jest zobowiązany do 
zorganizowania, wykonania i utrzymania Biura InŜyniera na podstawie zakresu określonego 
przez Zamawiającego, jak określono poniŜej. 
        Wykonawca jest zobowiązany urządzić i utrzymywać w dobrym stanie Biuro 
Zamawiającego (InŜyniera), łącznie z instalacją elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną i 
telefoniczną wraz z towarzyszącym wyposaŜeniem i osprzętem oraz z parkingiem dla 2 
samochodów i drogami dojazdowymi do czasu zakończenia Robót, a następnie po 
zakończeniu Robót je zlikwidować (o ile to konieczne). Lokalizacja biura powinna być 
uzgodniona z InŜynierem. Biuro oraz drogi dojazdowe i parking będą gotowe do uŜytkowania 
przez InŜyniera w okresie 14 dni od przekazania Terenu Budowy Wykonawcy. Wykonawca 
zapewni oddzielną linię telefoniczną dla wyłącznego uŜytku InŜyniera i jego personelu w 
terminie jak wyŜej. 
Biuro InŜyniera o łącznej powierzchni min. 35 m2 będzie się składało z następujących 
pomieszczeń: 
- pokój InŜyniera Rezydenta – min. 10m2 
- pokój dla Inspektorów Nadzoru – min. 10m2 
- sala konferencyjna – min. 15 m2 
        Wykonawca wyposaŜy biuro InŜyniera w meble i sprzęt biurowy, pozwalający na 
codzienną pracę na Kontrakcie oraz utrzyma je w dobrym stanie w czasie trwania Kontraktu. 
Sprzęt biurowy powinien obejmować minimum: 3 zestawy komputerowe z systemem 
operacyjnym, pakietem typu Office oraz programem do kosztorysowania, kserokopiarkę A4, 
telefon stacjonarny z Faxem. Po zakończeniu Robót meble i sprzęt biurowy zostaną oddane 
Wykonawcy. 
       Wykonawca zapewni takŜe do wyłącznej dyspozycji InŜyniera jeden środek transportu 
(samochód osobowy), pozwalający na codzienną inspekcję Placu Budowy do czasu 
zakończenia Robót. 
       Wszystkie koszty związane z urządzeniem powyŜej opisanego zaplecza InŜyniera oraz 
jego eksploatację podczas trwania Kontraktu, Wykonawca uwzględni w cenach podstawowych 
pozycji robót.  

5..4.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania    
          Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające   z   dokumentacji   projektowej  i ustaleń   zawartych   w SIWZ  oraz umowie.   
MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. 

5.4.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia    
 W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy -
Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜynierowi, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

5.5. DOKUMENTY BUDOWY  

5.5.1. Dziennik budowy    
 Dziennik Budowy jest obowiązującym dokumentem Budowy prowadzonym przez 
Kierownika Budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy do Dziennika Budowy 
będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 
ludzi oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

KaŜdy zapis do Dziennika Budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i InŜyniera. 
W szczególności w Dzienniku Budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

1. Data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy. 
2. Dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 
3. Zatwierdzenie przez InŜyniera dokumentów wymaganych w p.5.3.2, 

przygotowanych przez Zamawiającego. 
4. Daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót. 
5. Postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót. 
6. Daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach. 
7. Komentarze i instrukcje InŜyniera. 
8. Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia InŜyniera. 
9. Daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych. 
10. Wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy. 
11. Warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych. 

12. Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej. 

13. Dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót. 
14. Dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 
15. Dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem 

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane. 
16. Wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone. 
17. Inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do Dziennika Budowy przez 
Wykonawcę powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji InŜyniera. 
Wszystkie decyzje InŜyniera, wpisane do Dziennika Budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. InŜynier jest takŜe 
zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat kaŜdego zapisu dokonanego w 
Dzienniku Budowy.    

5.5.2. Dokumenty laboratoryjne    
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w uzgodnionej formie w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

5.5.3. Inne istotne dokumenty budowy     
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 5.5.1. i 5.5.2., dokumenty budowy 
zawierają teŜ: 

1. Dokumenty wchodzące w skład umowy, w tym dokumentacja projektowa; 
2. Pozwolenie na budowę ; 
3. Protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy ; 
4. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno 

prawne; 
5. Instrukcje InŜyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
6. Protokoły odbioru robót, 
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7. Opinie ekspertów i konsultantów, 
8. Korespondencja dotycząca budowy.       

5.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy    
 Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu InŜynierowi oraz upowaŜnionych przedstawicieli Zamawiającego 
w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. W/w dostępne będą takŜe Przedstawicielom Unii 
Europejskiej dokonującym kontroli realizacji inwestycji. 

5.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

5.6.1. Informacje ogólne    

             W trakcie trwania Budowy i przed zakończeniem robót, Wykonawca zobowiązany 
jest do dostarczenia, na polecenie InŜyniera, następujących dokumentów: 

1. Rysunków roboczych – jeŜeli takie występują w trakcie realizacji Budowy; 
2. Aktualizacji harmonogramu robót i finansowania ; 
3. Dokumentacji powykonawczej ; 
4. Instrukcji montaŜu, eksploatacji i konserwacji w zakresie przepompowni ścieków 

sanitarnych; 
5. Instrukcji eksploatacji Rozdzielni Sieciowej 

Wszystkie dokumenty składane InŜynierowi winny być oznaczone nazwą przedmiotowej 
inwestycji  i zaadresowane następująco: 

 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów 

 
5.6.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania   
            MoŜliwości przerobowe Wykonawcy, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
 zapewnić wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym umową. 
            PrzedłoŜony przez Wykonawcę – jak w pkt. 5.4.3. Szczegółowy harmonogram robót i 
 finansowania – jeŜeli z uzasadnionych przyczyn będzie wymagana jego aktualizacja i 
 uzyska on akceptację Zamawiającego oraz InŜyniera, zaczyna obowiązywać po jego 
 zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

5.6.3. Dokumentacja powykonawcza    
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich 
 zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te 
 naleŜy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
 Wykonawca winien przedkładać InŜynierowi aktualizowane na bieŜąco rysunki 
 powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 
 sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
 InŜynierowi.    

5.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń    
           a/ Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót po 4 egzemplarze instrukcji 
  eksploatacji i konserwacji dla przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej. 
  Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniające całość urządzenia, układów 
  sterujących, zasilających oraz schematów połączeniowych. 
 b/ Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót 4 egzemplarze instrukcji  
  eksploatacji Rozdzielni Sieciowej SN 15 kV 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości    
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 
Program Zapewnienie Jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez InŜyniera. Program 
Zapewnienia Jakości będzie zawierał: 
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a) część ogólną opisującą: 
• organizacje wykonywania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony, 
• 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, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

ustawienia    mechanizmów    sterujących,    a    takŜe    wyciąganych    wniosków    i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji InŜynierowi; 

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

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku materiałów. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywania na budowie 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

6.2. Zasady kontroli jakości robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed 
zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakości InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i   Szczegółowych  Specyfikacjach  
Technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy 
brak jest wyraźnych przepisów InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa stwierdzające, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.3. Pobieranie próbek   
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
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Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

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 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 
akceptacji InŜynierowi. 

InŜynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle powaŜne, Ŝe 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

6.5. Raporty z badań    
 Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia 
Jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, równieŜ przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca. 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z 
wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
Wykonawcę wyników badań. 

InŜynier moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje     

1. InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polską Normą lub 
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
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Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 98/99 z poźn, zm.). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT   
         W przedmiotowym Kontrakcie ryczałtowym nie obowiązuje obmiar robót. 
JednakŜe, gdyby zaistniała uzasadniona potrzeba wykonania obmiaru robót i uzyskała 
akceptację Zamawiającego i InŜyniera to będzie on wykonany wg zasad punktów jak 
niŜej. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
 Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Ilość podaje się w jednostkach ustalonych pomiędzy 
Wykonawcą i InŜynierem. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 
dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez InŜyniera.  

Objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach. Długości 
i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuŜ linii osiowej i wyraŜone w metrach. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 
Ilość robót, materiałów i sprzętu określona będzie wg KNR oraz KNNR 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   
  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez InŜyniera. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót    
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu     
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje InŜynier. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
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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 dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych 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 oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
           W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)    
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
d) protokoły odbiorów częściowych, 
e) recepty i ustalenia technologiczne, 
f) dzienniki budowy,  
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
h)  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), i 
            rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

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

j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
     kopię  mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
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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 i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi gwarancji     
 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
gwarancji, gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne:   
          Przedmiotowa inwestycja jest realizowana wg Kontraktu Ryczałtowego. 
Wykonawca przygotowując Ofertę, w zgodności z ustaleniami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, określa w Ofercie cenę brutto wykonania zamówienia wg 
następującego schematu jej wykonania: 
 
 
 

+ 
 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 
Projekt Budowlany, 
Projekty Wykonawcze, 
Przedmiary Robót, 
Specyfikacje Techniczne Wykonania  
i Odbioru Robót 
 (Ogólna i Szczegółowe) 

Wizja lokalna terenu 
budowy i inne informacje 
uzyskane przez 
Wykonawcę w zakresie 
charakterystyki  
i stanu terenu oraz jego 
otoczenia 

ZESTAWIENIE RACHUNKÓW RYCZŁTOWYCH 
KWOTY KONTRAKTOWEJ BRUTTO 

WYKAZ PŁATNOŚCI 
 

OGÓŁEM CENA BRUTTO 
OFERTY 

 
UMOWA 

 
 

ZAAKCEPTOWANA RYCZAŁTOWA 
KWOTA KONTRAKTOWA 

SIWZ 
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Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie elementy wynikające z materiałów, 
dokumentów i informacji zawartych w SIWZ oraz informacji uzyskanych przez Wykonawcę 
na etapie przygotowania Oferty dla przedmiotowego Kontraktu. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

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

b) opłaty/dzierŜawy terenu, 
c) przygotowanie terenu, 
d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowań i drenaŜu, 
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

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

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

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów,  przejazdów i organizacji  ruchu  
ponosi  
Zamawiający. 

9.2.5. Koszty   budowy,  utrzymania i   likwidacji  zasilania  placu budowy w  energię 
elektryczną, wodę, odprowadzenie  wód    opadowych i gruntowych, podłączenia  
do sieci  telekomunikacyjnej – obciąŜają Wykonawcę. 

9.2.6. Koszty usuwania odpadów stałych, nieczystości płynnych – obciąŜają Wykonawcę. 

9.2.7. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji Zaplecza dla InŜyniera – obciąŜają 
Wykonawcę. 

9.2.8. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji Zaplecza budowy – obciąŜają Wykonawcę. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawy i rozporządzenia 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót 
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      Załącznik nr 1 do STO Wymagania Ogólne 

 
Zamówienie uzupełniające 
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