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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
OST. B/00.00

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  remontem  i  przebudową  terenu  położonego  w 
bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu i Gminy Jelcz-Laskowice.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji  technicznej 
(SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje 
pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres opracowania. 

a. przyłącze kanalizacji  deszczowej stanowiące odwodnienie terenu wokół budynku wraz z 
dwiema pompowniami w studzienkach DN800,

b. przyłącze oświetlenia zewnętrznego wraz z wymianą istniejących lamp i montażem nowych 
oraz zasileniem pompowni na kanalizacji deszczowej,

c.  ciągi  komunikacji  pieszej  -  dróżki  parkowe wokół  budynku wraz  z  montażem ławek na 
systemowych fundamentach,

d. uporządkowanie istniejącej zieleni wokół budynku wraz z wysianiem mieszanki trawnikowej,

e. wykonanie opaski gresowej wokół budynku pałacu,

f. zagospodarowanie placu spotkań w tylnej części działki.

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące - geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie i utrwalenie na gruncie 
głównych  osi  naziemnych  i  podziemnych  oraz  charakterystycznych  punktów  i  punktów 
wysokościowych (reperów), organizacja ruchu, 
-  geodezyjna  inwentaryzacja  powykonawcza  obiektu  budowlanego  oraz  elementów  ulegających 
zakryciu. 
Roboty tymczasowe  - rusztowania, odwodnienia wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji na 
placu budowy itp. 
1.5. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
aprobacie  technicznej  –  należy  przez to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 
ateście  –  świadectwo  oceny  wyrobu  lub  materiału  pod  względem  jakości  i  bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze, 
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
1 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
2 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
3 3. obiekt małej architektury; 
bezpieczeństwie realizacji robót budowlanych– zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót 
budowlanych,  ale  także  prawidłowa  organizacja  placu  budowy  i  prowadzonych  robót  oraz 
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym, 
budynku  – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 
budowli  – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje 
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przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje 
uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i  urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową,
budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
certyfikacie  –  znak  bezpieczeństwa  materiału  lub  wyrobu  wydany  przez  specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo – badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest 
zgodność  wyrobu  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji, 
dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym 
projektem budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów częściowych  i  końcowych,  w miarę 
potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, 
dokumentacji  powykonawczej  – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną, 
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu, 
dzienniku budowy  – należy 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, 
elemencie robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego 
obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji, 
geodezyjnej  obsłudze  budowy  -  tyczenie  i  wykonywanie  pomiarów kontrolnych  tych  elementów 
obiektu,  których  dokładność  usytuowania  bez  pomiarów  geodezyjnych  nie  zapewni  prawidłowego 
wykonania obiektów, 
grupach, klasach, kategoriach robót – należy 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.), 
inspektorze nadzoru inwestorskiego – 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 bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi, 
przeglądów i  zabiegów konserwacyjnych,  warunkujących ich efektywne i  bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem dokumentacji  powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
istotnych  wymaganiach  – oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 
inwestorze  – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca 
swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadnia, 
kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania 
robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 
kontroli  technicznej  – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności  z 
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową, 
kosztorysie– dokument określający ilość i  wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: 
dokumentacji  projektowej,  przedmiaru  robót,  cen  jednostkowych  robocizny,  materiału,  narzutów 
kosztów pośrednich i zysku, 
kosztorysie ofertowym– wyceniony kompletny kosztorys ślepy, 
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laboratorium  –  należy  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  wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
normach europejskich  – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji  (CEN) 
oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 
obiekcie  budowlanym  –  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,  budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury, 
obmiarze– wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie wykonanych robót, 
prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  tytuł 
prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych, 
Polska  Norma(PN)  –  dokument  określający  jednoznacznie  pod  względem  technicznym  i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów.  Normy w budownictwie  stosowane są m.in.  Do 
materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych, 
pozwoleniu  na  budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego, 
poleceniu  Inspektora  Nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane 
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
projektancie  – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej, 
pracach towarzyszących  -  prace  niezbędne do wykonania  robót  podstawowych  niezaliczane  do 
robót tymczasowych w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, 
pracach tymczasowych - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania 
robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego 
rozliczenia. Oznacza to, że w przedmiarze robót, przy obecnych regulacjach prawnych, nie wydziela 
się w odrębną pozycję przedmiarową rusztowań, doprowadzenie energii na stanowiska robocze itp.. 
robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 
robocie podstawowej  – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 
robotach zanikających– roboty  budowlane,  których  efekty  są zakrywane w trakcie  wykonywania 
kolejnych etapów budowy, 
rusztowaniu – konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego użytku (z rur 
stalowych  lub  aluminiowych)  lub  specjalna  (  np.  wiszące),  służąca  jako  pomost  roboczy  do 
wykonywania  robót  na poziomie przekraczającym dopuszczalną  przepisami,  bezpieczną  pracę na 
wysokości, 
tymczasowym obiekcie budowlanym  – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, 
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
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a) obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

1 b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 
ustaleniach technicznych  – należy przez to rozumieć ustalenia  podane w normach,  aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
właściwym organie  – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 
8., 
wyrobie budowlanym – należy 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 użytkową, 
Wspólnym Słowniku 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., 
zarządzającym  realizacją  umowy  –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych 
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji  robót i  administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony  w 
przepisach), 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  pod  lokalizację  i 
współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  Dziennik  budowy  oraz  dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy: 

 szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
 metody  i  systemy  wykonania  robót  z  uwzględnieniem  środków  realizacji  jak:  materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, 
 harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
 plany zatrudnienia, 
 zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
 instrukcje montażowe i bhp, 
 rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

1.7.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis,  część graficzną,  obliczenia i  dokumenty, 
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na 
dokumentację projektową: 

a) dostarczoną przez Zamawiającego, 
b) sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu  winien natychmiast  powiadomić Inspektora  nadzoru,  który  dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli  muszą być jednorodne i  wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane roboty  nie  będą  zgodne z  dokumentacją 
projektową lub SST i  mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały 
zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt 
Wykonawcy. 
1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

α) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
β) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1 1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2 2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
3 a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
4 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
5 c) możliwością powstania pożaru. 
1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi 
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie 
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.7.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i  w sposób ciągły  będzie  o każdym takim 
przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji  robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.7.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w 
sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu 
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  SST  w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie  koszty,  a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne koszty 
związane z  dostarczeniem materiałów do robót,  chyba że postanowienia  ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc 
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę wywiezione  z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów 
materiałów do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru lub Projektanta. 
Zastosowanie  innego  rodzaju  materiału  zamiast  pierwotnie  zaprojektowanego,  może nastąpić  pod 
warunkiem posiadania  identycznych  lub bardzo  zbliżonych  parametrów technicznych  zawartych  w 
projekcie, SST i zaakceptowanych przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
2.6. Procedura zamiany, doboru produktów. 
Przy  zamianie  materiału  lub  produktu  na  inny  niż  pierwotnie  zaprojektowany  należy  sporządzić 
protokół zamiany materiału lub produktu pomiędzy Wykonawcą, Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie: 

a) deklaracji zgodności zamiennika z Polską Normą lub aprobatą techniczną (w przypadku braku 
Polskiej Normy) oraz wykazem wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 

b) próbek materiałów lub produktów, które będą stanowić zamienniki. 
Jakiekolwiek materiały lub produkty, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Podpisany protokół jest potwierdzeniem zgody na dokonanie zamiany materiału lub produktu. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być 
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma być  utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub SST przewidują  możliwość  wariantowego użycia  sprzętu przy 
wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

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 przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  w 
umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych. 
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być 
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części  opisowej  i 
graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
 projekt organizacji budowy, 
 projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez 
Inspektora nadzoru. 
2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na 
własny koszt. 
3.  Decyzje  Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. 
4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów. 
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia te będą tak poważne,  że mogą wpłynąć 
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych 
materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi 
Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek, 
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie 
Inspektora  nadzoru Wykonawca będzie  przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,  które 
budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

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

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania  próbek  i  badania  materiałów u źródła  ich  wytwarzania.  Do  umożliwienia  jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru  poleci  Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub 
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  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: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono Polskiej  Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
5.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 
6. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
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Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
1. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
2. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
3. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
5. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
7. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
8. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
9. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
10. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
11. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
12.  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 
wykonywania robót, 
13. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
14. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
15. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
16. inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego z 
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  następujące 
dokumenty: 
1 a) pozwolenie na budowę, 
2 b) protokoły przekazania terenu budowy, 
3 c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
4 d) protokoły odbioru robót, 
5 e) protokoły z narad i ustaleń, 
6 f) operaty geodezyjne, 
7 g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym. 
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Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie  w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i 
kosztorysowej przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
1 b) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2 c) odbiorowi częściowemu, 
3 d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
4 e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
5 f) 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  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów 
zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych  i  w oparciu  o przeprowadzone pomiary,  w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót  dokonuje  się  dla  zakresu robót  określonego w dokumentach umownych  wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
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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 Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja zapozna się z realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 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 
stali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 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: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie  okresu rękojmi i  gwarancji  polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
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)”. 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
- umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokołu odbioru końcowego obiektu, 
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-  dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 
(jeżeli były zgłoszone wady), 
-  dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 
wad, 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
•  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
0 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 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
1 b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
2 c) opłaty/dzierżawy terenu, 
3 d) przygotowanie terenu, 
4 e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
5 f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1 a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
2 b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1 a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
2 b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4.  Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi 
Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 

Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

Dz.U. Nr 108/2002 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika  budowy  montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

Dz.U.  Nr  75/2002,  zmiany Dz.U.  Nr  33/2003 poz.  270 -  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  w 
sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

Dz.U. Nr 90/2000 poz. 575 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w 
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  ręcznych  pracach  transportowych.  Obwieszczenie 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r w sprawie ogłoszenia Jednolitego tekstu 
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
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Dz.U.  Nr  14.  poz.  60  z  późniejszymi  zmianami  -  Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach 
publicznych, 

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

Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 

Dz.U. Nr 92/2004, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

Dz.U.  Nr  8/2002  poz.  71  -  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  15  stycznia  2002  r., 
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych; 

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

Dz.U. Nr 121/2003 poz. 1138 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
16.06.2003 r. w sprawie ochrony ppoż budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Dz.U. Nr 18/2004 poz. 177 – Prawo zamówień publicznych 

Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1126 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
SST. B/00.01

(CPV 45233000-9)

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót  związanych  z  odtworzeniem  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysokościowych  oraz 
geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą robót w związku z odbudową, ścieżek parkowych, które 
zostaną wykonane w ramach zadania  przebudowa terenu wokół budynku Urzędu Miasta i  Gminy 
Jelcz – Laskowice.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi wykonanie robót,  które zostaną wykonane w ramach zadania jak w 
punkcie 1.1.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:

• sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  punktów  głównych  osi  trasy  i 
punktów wysokościowych,

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Określenia podstawowe
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy,  punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy.
Pozostałe określenia podstawowe – zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji D–00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” punkt 1.5.

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

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:

• teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki łaty, taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysokościowych  powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 
przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne 
niezbędne  do  szczegółowego  wytyczenia  robót.  Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych 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.  Jeżeli 
Wykonawca stwierdzi,  że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w
takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.
Wszystkie  roboty  dodatkowe,  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną wykonane na 
koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą 
być  rozpoczęte  przed  zaakceptowaniem  wyników  pomiarów  przez  Inspektora  nadzoru.  Punkty 
wierzchołkowe,  punkty  główne  trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy  muszą  być  zaopatrzone  w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane przez  Zamawiającego  zostaną  zniszczone  przez  Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, 
to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne 
dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych.
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu  pali  drewnianych  lub  słupków betonowych,  a  także  dowiązane  do  punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych.  Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych  nie  może przekraczać  500 m.  Zamawiający  powinien założyć  robocze  punkty 
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 



19

zależnie  od jego konfiguracji.  Repery robocze należy założyć  poza granicami robót  związanych  z 
wykonaniem trasy drogowej  i  obiektów towarzyszących.  Jako  repery  robocze  można wykorzystać 
punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, 
repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rzędne  reperów  roboczych  należy  określać  z  taką  dokładnością,  aby  średni  błąd  niwelacji  po 
wyrównaniu  był  mniejszy  od  4  mm/km,  stosując  niwelację  podwójną  w  nawiązaniu  do  reperów 
państwowych.  Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane  przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  państwowej  albo  innej 
osnowy  geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w 
punktach  głównych  i  w  punktach  pośrednich  w  odległości  zależnej  od  charakterystyki  terenu  i 
ukształtowania  trasy,  lecz  nie  rzadziej  niż  co  50  metrów.  Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne 
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji  projektowej nie może być większe niż 3 cm dla 
autostrad i  dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy 
należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do  1  cm  w  stosunku  do  rzędnych  niwelety  określonych  w 
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w 
punkcie 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 Inspektora nadzoru.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu  oraz  geometrii  trasy  drogowej.  Odległość  ta  co  najmniej  powinna  odpowiadać  odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać 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 specyfikacji „Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) dla trasy ścieżek, dróg w terenie.
Jednostką obmiarową jest ha (hektar) dla pow. placów .

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji  „Wymagania ogólne” 
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów  geodezyjnych  lub  protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,  które  Wykonawca  przedkłada 
Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” .
Płatność za metr należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub
protokołu z kontroli geodezyjnej. Płatność za inwentaryzację powykonawczą należy przyjmować za 
komplet operatów inwentaryzacyjnych wykonanych przez uprawnionego geodetę.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena  1  km  /1  ha  wykonania  robót  obejmuje:  założenie  osnowy  sytuacyjno  –  wysokościowej, 
dostarczenie  materiałów  pomocniczych,  sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi  trasy  i 
punktów wysokościowych, uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych 
punktów  wysokościowych,  wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem 
dodatkowych przekrojów, zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 
i  oznakowanie  ułatwiające  odszukanie  i  ewentualne  odtworzenie,  kontrola  założonej  osnowy 
realizacyjnej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja techniczna 0-1.
Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. 
Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. 
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY ZIEMNE
kod CPV – 45111200-0

SST. B/00.02

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych, w ramach zadania -  przebudowa terenu wokół budynku Urzędu Miasta i 
Gminy Jalcz – Laskowice.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych tj: 
-wykonanie wykopów 
-utrzymanie wykopów w względnym stanie suchym 
-odłożenie gruntu z wykopu na odkład,
- wykonanie nasypów, uformowanie skarp wraz z zagęszczeniem
-zasypanie wolnych przestrzeni za ścianami budowli wraz z zagęszczeniem gruntu 
-rozplantowanie nadmiaru gruntu 
1.4. Określenia podstawowe.
Wykopy -  doły szeroko -  wąsko przestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych ( rurociągów , kabli,  kolektorów itp.)  oraz miejsca rozbiórki  nasypów wałów lub hałd 
ziemnych : obmiar robót w metrach sześciennych wykopu z wyjątkiem wykopów dla kabli mierzonych 
w metrach i kilometrach 
Wykop płytki -  wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m
Wykop głęboki -  wykop, którego głębokość przekracza 3 m
Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nieokreślony niżej jako grunt skalisty
Grunt  skalisty   -   grunt  rodzimy,  lity  lub spękany  o  nieprzesuniętych  blokach,  którego próbki  nie 
wykazują  zmian  objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod  działaniem  wody  destylowanej;  mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu -  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru: ls =Pd/Pds
gdzie:
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z PN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2],  służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
Nasypy  - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od terenu,
Ukopy  -  miejsca poboru ziemi, z których wydobyta  ziemia zostaje użyta do budowy  nasypu lub 
wykonania zasypki : obmiar e metrach sześciennych ukopu 
Korona - powierzchnia płaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli ziemnej  liniowej-górna 
w nasypie, dolna w przekopie, 
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Odkład  - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez  przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,
Plantowanie terenu – wyrównanie  terenu (  w gruncie  rodzimym do zadanych projektem rzędnych 
przez  ścięcie  wypukłości  i  zagłębień,  o  średniej  wysokości  ścięć  i  głębokości  zasypań  nie 
przekraczających  30  cm,  przy  odległości  przemieszania  mas  ziemnych  do  50  m  przy 
zmechanizowanej i do 30 m przy pracy ręcznej.
Rozplantowanie odkładu  - lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu-rozmieszczenie mechaniczne lub
ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie.
Obrobienie z grubsza  - powierzchni wykopów , przekopów , nasypów lub odkładów ręczne obrobienie
powierzchni skap, korony lub dna z dokładnością do +10 cm w wykopie lub przekopie w stosunku do 
projektu oraz z dokładnością ±  15 cm na nasypie lub odkładzie.
Obrobienie na czysto  - powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych-ręczne obrobienie 
powierzchni po wykonanych robotach ziemnych z dokładnością : dla skarp i dna wykopów +- 10 cm, 
dla skarp i korony nasypów +  - 15 cm 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST – O „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową , Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru .

2. Materiały (grunty).
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST - O pkt.2.
2.2. Zasady wykorzystania gruntów.
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów, uformowania ubytków w skarpach. Grunty przydatne do 
budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i  za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli  grunty przydatne, uzyskane 
przy  wykonaniu  wykopów,  nie  będąc  nadmiarem  objętości  robót  ziemnych,  zostały  za  zgodą 
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa  nasypów  lub  wykonanie  prac  objętych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
dostarczenia  równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,  zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru.. 
W przypadku wystąpienia nadmiaru gruntu z wykopu w miarę możliwości  można rozplantować na 
pasach technologicznych, następnie przykryć ew. warstwą humusu z obsiewem mieszanką traw. 

3. Sprzęt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST – 0” Wymagania ogólne” pkt 3.

4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gruntów.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  od  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 może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty 
za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały  wcześniej  zaakceptowane  na  piśmie  przez 
Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST - O „Wymagania ogólne” pkt 5.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi  zawartymi  w Dokumentacji  Projektowej.  Wszelkie  odstępstwa od Dokumentacji  winny  być 
odnotowane  w  Dzienniku  Budowy  wpisem  potwierdzonym  przez  Inspektora  nadzoru,  co  będzie 
stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru.
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Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli  i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów  i  ich  konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową.  Niezgodność  właściwości  gruntu 
wydobywanego  z  danymi  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej  powinna  być  odnotowana  w 
Dzienniku Budowy.
Roboty  ziemne  powinny  być  wykonane  zgodnie  ze  szczegółowymi  wymaganiami  technicznymi 
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez normy
BN-72/8932-01 oraz PN-B-06050:1999.
Sposób wykonania wykopu i  zabezpieczenia jego ścian, powinien gwarantować ich stateczność w 
całym  okresie  prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń,  wynikających  z  nieprawidłowego 
zabezpieczenia  ścian  wykopu,  ich  podcięcia  lub  innych  odstępstw  od  dokumentacji  projektowej 
obciąża Wykonawcę.
Sposób  wykonania  skarp  wykopu  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym  okresie 
prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń,  wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo 
od  powyższego  wymagania,  uzasadnione  skomplikowanym  układem  warstw  geotechnicznych, 
wymaga zgody Inspektora nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub  przewiezione  na  odkład.  O ile  Inspektor  nadzoru  dopuści  czasowe  składowanie  odspojonych 
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jeżeli  grunt  jest  zamarznięty  nie  należy  odspajać  go  do  głębokości  około  0,5  metra  powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych.
5.2. Zasady prowadzenia robót.
Wykonywanie  wykopów poniżej  poziomu  wód  gruntowych  bez  zabezpieczenia  i  odwodnienia  jest 
dopuszczalne tylko do gł. 1,0m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.
Ściany wykopów powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wód opadowych.
Zabezpieczenie te powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów występujących oraz 
do  warunków  miejscowych.  Stan  ścian  wykopów  Wykonawca  powinien  sprawdzać  po  każdym 
wystąpieniu warunków mogących ten stan naruszyć (np. opady, mróz itp.)
W  przypadku,  gdy  zachodzi  potrzeba  sprowadzenia  do  wykopu  wód  opadowych  z  terenu 
przylegającego  do  wykopu,  w  skarpie  powinny  być  wykonane  odpowiednio  umocnione  spływy 
(betonowe z bruku), w miejscach z góry do tego przeznaczonych.
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i szybko zlikwidować wykopy 
przez ich zasypanie. 
Należy uwzględnić w szerokości dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną 
przestrzeń  na pracę ludzi  pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie 
elementem  budowli.  Przestrzeń ta  powinna wynosić  nie  mniej  niż  0,60 m,  a w przypadku ścian 
izolowanych nie mniej  niż 0,80 m.
W przypadku wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawieniem wykopów na czas 
zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe przed 
zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót.
Wykopy należy chronić przed dopływem wód powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposób 
odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.
Jeżeli w dnie wykopu występują piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio 
z dołów fundamentowych.
5.3. Zabezpieczenie ścian wykopów
Sposób wykonania wykopu i  zabezpieczenia jego ścian, powinien gwarantować ich stateczność w 
całym  okresie  prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń,  wynikających  z  nieprawidłowego 
zabezpieczenia  ścian  wykopu,  ich  podcięcia  lub  innych  odstępstw  od  dokumentacji  projektowej 
obciąża Wykonawcę.
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać aby:
-główne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 do 15 cm ponad teren,
-rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół,
-krawędzie  wykopu  były  zabezpieczone  szczelnie  balami  lub  płytami  żelbetowymi,  w  przypadku 
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi,
-w wykopie rozpartym o głębokości większej od l,0 m były wykonane dogodne wyjścia awaryjne.
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Stan  konstrukcji  podporowych  i  rozporowych  należy  sprawdzać  okresowo,  a  obowiązkowo 
niezwłocznie po  wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz, szybka 
odwilż itp.) 
Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki.
Pozostawienie   obudowy  dopuszczalne  jest  tylko  w  przypadkach  technicznej  niemożliwości  jej 
usunięcia lub, gdy wydobywanie  elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza 
możliwość uszkodzenia konstrukcji wykonywanego  obiektu.
Przy przyjęciu zabezpieczenia ścian grodzicami stalowymi,  ustalenie długości całkowitej  brusów,  z 
uwzględnieniem  zagłębienia  poniżej  projektowanego  dna  wykopów,  ze  względu  na  charakter 
technologiczny  zabezpieczeń, należy do Wykonawcy.
5.4. Szczegółowe warunki wykonania robót.
Roboty, które wymagają szczególnie wyspecjalizowanego nadzoru oraz dużej ostrożności to prace 
wykonywane w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego. Wszelkie prace w pobliżu tych urządzeń 
powinny  być  wykonane  ręcznie.  Rozpoczęcie  tych  prac  wymaga  każdorazowo  zgłoszenia  z 
odpowiednim  wyprzedzeniem wejścia  na  budowę  w celu  zapewnienia  specjalistycznego  nadzoru. 
Teren budowy w obrębie prowadzonych robót winien być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony.
5.5. Dokładność wykonania wykopów i nasypów.
Wykonawca  ma  obowiązek  sprawdzać  zgodność  rzędnych  terenu  z  Dokumentacją  Projektową. 
Wszystkie  odstępstwa  do  Dokumentacji  Projektowej  należy  wpisać  do  Dziennika  Budowy  w 
porozumieniu i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Kontroli podlegają : 
- rzędne dna, ławek , korony ,terenu,
- usytuowanie osi i długości wykopów w osi,
- wymiary przekroju poprzecznego,
- nachylenia skarp.
-  odchylenie  od  projektu  w  wymiarach  liniowych  oraz  rzędnych  wykopów  ,  w  zależności  od 
przeznaczenia budowli i warunków wodnych, powinny mieścić się w granicach podanych w WTWO- 
H1 Roboty ziemne.
Kontroli  podlegają  także  wymiary  wewnętrznych  elementów nasypów(  np.  zasypanie  za  ścianami 
budowli),  filtrów,  drenaży.  Dopuszczalne odchylenia od projektowanych  rzędnych  i  wymiarów tych 
elementów , oraz wymagania dotyczące kontroli, powinny być określone w projekcie. 
5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu.
Zagęszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,
dotyczące minimalne wartości wskaźnika Is=0.97.
W bezpośrednim sąsiedztwie umocnień oraz budowli nie należy wbudowywać większych kamieni ze
względu na trudności w uzyskaniu wymaganego zagęszczenia.
Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  spełniają  wymaganego  wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji umocnień należy je dogęścić do podanych wartości Is.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów  rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,  umożliwiającego 
uzyskanie  wymaganych  wartości  wskaźnika  zagęszczenia.  Możliwe  do  zastosowania  środki, 
zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
Zasypki  za wykonanymi budowlami należy zagęszczać warstwami co 30 cm. Z uwagi  na zasypki 
gruntem rodzimym wartość nominalna wskaźnika zagęszczenia zostanie określona przez Wykonawcę 
i przedstawiona do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
W miejscach uniemożliwiających wprowadzenie sprzętu, roboty ziemne należy prowadzić ręcznie. W 
miarę  możliwości,  roboty  regulacyjne  i  ubezpieczeniowe  należy  prowadzić  z  koryta,  w przypadku 
braku takich możliwości wykorzystać do tego celu pas technologiczny. Przy prognozie lub pojawieniu 
się  większych  przepływów front  robót  należy  zabezpieczyć  przed  opłynięciem wody,  aby  uniknąć 
naruszenia struktury lub wymycia gruntu w strefie posadowienia.
5.7. Odwodnienie wykopów.
Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie 
trwania robót ziemnych w razie takiej potrzeby.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 
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Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów 
do  dziennika  budowy.  Odbioru  dokonuje  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  zgłoszenia  Kierownika 
Budowy.
Sprawdzenie  właściwego  zagęszczenia  zasypów  za  budowlami  polega  na  kontrolowaniu  przez 
Inspektora nadzoru właściwego stopnia zagęszczenia odpowiedniego dla gruntów zastosowanych do
zasypek. 
Sprawdzenie właściwego wykonania robót polegających na zdeponowaniu mas ziemnych oraz ich 
zahumusowaniu podlega wizualnej ocenie Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06050:1999 oraz 
BN-83/8836-02 i SST0.
6.2. Badania przy wykonywaniu wykopów i nasypów:  sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie zgodności 
rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wód gruntowych z danymi podanymi w dokumentacji 
technicznej, odwodnienie wykopów, sprawdzenie zabezpieczeń (rozparć), sprawdzenie zagęszczenia 
gruntu w wykopie oraz nasypach,
W  czasie  wykonywania  wykopów  kontrolę  nad  przebiegiem  prac  powinna  prowadzić  służba 
geodezyjna Wykonawcy.
6.3. Kontrola wykonania wykopów i nasypów
Kontrola  wykonania  wykopów  i  nasypów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i SST.
6.4. Tolerancje wykonania wykopów fundamentowych
Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ±10cm. Ostateczny poziom dna
wykopu  przed wykonaniem warstwy wyrównawczej  powinien być wykonany z  tolerancją ±5cm w 
stosunku do rzędnych  projektowanych.
Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  powinno  spełniać  wymagania,  dotyczące  minimalnej  wartości 
wskaźnika  zagęszczenia Is =0,97.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 niniejszej
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w 0ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym. Ilość wykonanych robót ziemnych, 
która  stanowi podstawę płatności, określa się jako iloczyn powierzchni podstawy wykopu (nasypu) i 
średniej głębokości wykopu (nasypu)  liczonej od spodu wykopu (nasypu) do powierzchni terenu.
W obmiarze mieści się technologiczne zabezpieczenie ścian wykopu, wykonane wg przyjętej przez 
Wykonawcę  technologii.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST -O „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami.
Inspektora nadzoru,  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

9. Podstawa płatności.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST -0 „Wymagania ogólne” pkt 10.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
9.2.1 Wykopy - płaci się za 1m3 wykopu. 
Cena obejmuje: opracowanie przez Wykonawcę rysunków, umocnienia ścian  wykopów, dostarczenie 
niezbędnych narzędzi i materiału, wyznaczenie zarysu wykopów, oznakowanie wykopów,  wykonanie 
wykopu i przemieszczenie gruntu na odkład wykonanie wykopu z transportem nadmiaru urobku na 
nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
rozplantowanie  nadmiaru  gruntu,  wykonanie  wykopów,  rozkopów,  dokopów  pod  budowle  i 
umocnienia,   ewentualne  wykonanie,  utrzymanie  i  rozbiórka  tymczasowych  (technologicznych) 
umocnień ścian wykopów przyjętej według technologii przez Wykonawcę, profilowanie dna wykopu, 
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zagęszczenie  dna  wykopu,   odwodnienie  wykopu  na  czas  jego  wykonywania,  przeprowadzenie 
pomiarów i badań laboratoryjnych, uporządkowanie miejsca.
9.2.2. Nasypy - płaci się za 1m3 zdeponowanej ziemi. 
Cena obejmuje :
prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, przygotowanie placu pod deponię (zasypki), 
wykonanie zasypki( zdeponowanie mas ziemnych, 
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp wraz z
zagęszczeniem zasypanie wolnych przestrzeni za ścianami budowli profilowanie powierzchni nasypu,
skarp, plantowanie,
 ew. pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki
transportowe,
ew.  transport  urobku z ukopu lub/i  dokopu na miejsce wbudowania,  przeprowadzenie  pomiarów i 
badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.2.3. Usunięcie humusu- 
płaci się za 1 m 2 usuniętego i odpowiednio zdeponowanego humusu.
Cena obejmuje:
prace pomiarowe, oznakowanie robót,
dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów, ścięcie wypukłości lub zasypanie wgłębień z ubiciem 
plantowanej powierzchni

10.Przepisy związane, normy
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-02480:1998 Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opis gruntów.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i
badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY WZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nawierzchnie żwirowe
kod CPV – 45233200-1

SST. B/00.03

1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robótzwiązanych z wykonywaniem nawierzchni żwirowej 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
jakw pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonywaniem
nawierzchni żwirowej alejek oraz posadowienia ławek na systemowym fundamencie 
1.3.1  Nawierzchnię  żwirową  można wykonywać  na drogach  obciążonych  ruchem bardzo  lekkim i 
lekkim.
Najkorzystniej jest wykonywać ją w okolicach obfitujących w kruszywa naturalne.
Nawierzchnię żwirową można wykonywać jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i układać na:
- podłożu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,
- podłożu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiołami lotnymi z węgla brunatnego lub cementem,
w przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,
- warstwie odsączającej, w przypadku gdy podłożem jest grunt nieprzepuszczalny – dwuwarstwowo.
1.3.2.Wzdłuż istniejących  ciągów  komunikacyjnych  projektuje  się ławki  parkowe  stylizowane 
historycznie,  żeliwne w kolorze czarnym, z siedziskiem i oparciem z desek drewnianych w kolorze 
naturalnym – jasny  dąb;  wymiary  :  180cm x  55cm x  80;  ławki  należy zakotwić do systemowego 
fundamentu betonowego, stanowiącego komplet z projektowaną ławką.   
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Nawierzchnia  twarda  nieulepszona  -  nawierzchnia  nieprzystosowana  do  szybkiego  ruchu 
samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak 
np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa.
1.4.2.  Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 
ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.
1.4.3.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST -„Wymagania ogólne”.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST -„Wymagania ogólne” pkt. 1
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2.0. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  SST-
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Materiały do nawierzchni żwirowych
Mieszanka  żwirowa  powinna  mieć  optymalne  uziarnienie.  Krzywa  uziarnienia  mieszanki  powinna 
mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, 
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [2] 
i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
- od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,
- od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60.
2.3.  Projektuje  się ławki  parkowe stylizowane  historycznie,  żeliwne  w  kolorze  czarnym,  z 
siedziskiem i oparciem z desek drewnianych w kolorze naturalnym – jasny dąb; wymiary : 180cm x 
55cm x 80; ławki należy zakotwić do systemowego fundamentu betonowego, stanowiącego komplet z 
projektowaną ławką.   

3.0. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST -„Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni  żwirowej  powinien wykazać  się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
- koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
- spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania, 
profilowania,
-  sprzętu  rolniczego  (glebogryzarki,  pługofrezarki,  brony  talerzowe,  kultywatory)  lub  ruchomych 
mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,
- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia 
do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
- walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich,
- walców wibracyjnych
3.3. Sprzęt do posadowienia ławek 
Wykonawca  przystępujący  do  posadowienia  ławek  parkowych  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
- koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
- spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (łopaty) do wykonania wykopów 

4.0. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST -„Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.0. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST- „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże  powinno  być  odwodnione  w  przypadku  gruntu  nieprzepuszczalnego  poprzez  ułożenie 
warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę, według 
zasad określonych w ST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”.
Zamiast warstwy odsączającej podłoże gruntowe można ulepszyć stabilizując je wapnem, cementem 
lub popiołami lotnymi z węgla brunatnego według zasad określonych w ST D-04.05.00 „Podbudowy i 
ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi”.
Grubość  warstwy  ulepszonego  podłoża,  jeżeli  nie  została  określona  w  dokumentacji  projektowej, 
powinna wynosić 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.
5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej
5.3.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:
a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2,
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b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2,
c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-
04481 [1].
5.3.2. Odcinek próbny
Wymagania  dotyczące  wykonania  odcinka  próbnego  podano  w  ST  D-05.01.00  „Nawierzchnie 
gruntowe. Wymagania ogólne” pkt. 5.3.
5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki.
Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość
projektowaną, tj.:
a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm,
b) dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub warstwie
odsączającej) od 10 do 16 cm.
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego.
Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać  pasami  podłużnymi,  częściowo  nakładającymi  się  w  kierunku  jej  osi.  Zagęszczenie 
nawierzchni  o  jednostronnym  spadku  należy  rozpocząć  od  dolnej  krawędzi  i  przesuwać  pasami 
podłużnymi  częściowo  nakładającymi  się,  w  kierunku  jej  górnej  krawędzi.  Zagęszczenie  należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest on 
określony,  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  niż  0,98  zagęszczenia 
maksymalnego,  określonego  według  normalnej  próby  Proctora,  zgodnie  z  PNB-  04481  [1]  i  BN-
77/8931-12 [6].
Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej.
W  przypadku  gdy  wilgotność  mieszanki  jest  wyższa  o  więcej  niż  2% od  wilgotności  optymalnej, 
mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o 
więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się 
piknometr polowy lub powietrzny). Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej.
5.4. Utrzymanie nawierzchni żwirowej
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach 
po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników 
przewoźnych.
Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej  jej 
szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez 
odpowiednie ustawienie zastaw.
Pojawiające  się  wklęśnięcia  po  okresie  pielęgnacji  wyrównuje  się  kruszywem  po  uprzednim 
wzruszeniu  nawierzchni  za  pomocą  oskardów.  Wczesne  wyrównanie  wklęśnięć  zapobiega 
powstawaniu wybojów.  Jeżeli  mimo tych zabiegów tworzą się wyboje,  uszkodzone miejsca należy 
wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem 
płytowym lub ręcznym ubijakiem.

6.0. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST -„Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchniżwirowej podaje tablica 2.
6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 
cm.
6.3.3. Rzędne wysokościowe
Odchylenia  rzędnych  wysokościowych  nawierzchni  od  rzędnych  projektowanych  nie  powinno  być 
większe niż +1 cm i -3 cm.
6.3.4. Równość nawierzchni
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[5].
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Nierówności  poprzeczne  należy  mierzyć  4-metrową  łatą.  Nierówności  nawierzchni  nie  powinny 
przekraczać 15m.
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową
z tolerancją ± 0,5%.
6.3.6. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +10 cm.
6.3.7. Grubość warstw
Grubość  warstw  należy  sprawdzać  przez  wykopanie  dołków  kontrolnych  w  połowie  szerokości 
nawierzchni.
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm.
6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  należy  przeprowadzać  na  podstawie  oceny  wizualnej  oraz  pomiarów 
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i  porównaniu zgodności wykonanych elementów 
odwodnienia z dokumentacją projektową. Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m. 
Stwierdzone  w czasie  kontroli  odchylenie  spadków od  spadków projektowanych  nie  powinno  być 
większe niż ± 0,1%, przy zachowaniu zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód.
6.5. Zagęszczenie nawierzchni
Zagęszczenie  nawierzchni  należy  badać  co  najmniej  dwa  razy  dziennie,  z  tym,  że  maksymalna 
powierzchnia  nawierzchni  przypadająca  na  jedno  badanie  powinna  wynosić  600  m2.  Kontrolę 
zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą.

7.0. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST -„Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej.

8.0. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST- „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy
odsączającej,
- dostarczenie materiałów,
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej,
- wyrównanie do wymaganego profilu,
- zagęszczenie poszczególnych warstw,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT

Opaska żwirowa
SST. B/00.04

CPV 45233140.

1. Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opaski 
żwirowej wokół budynku pałacu raz z ponownym montażem ławek na systemowych fundamentach.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury:

• opaska  żwirowa  o  szerokości  70  cm.  Ograniczenia  opaski  stanowiły  będą  obrzeża 
chodnikowe granitowe szerokości 8 cm

1.4. Określenia podstawowe
Nawierzchnia  żwirowa  -  nawierzchnia  zaliczana  do  twardych  nie  ulepszonych,  której  warstwa 
ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi polskimi  normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1.Betony, cementy B-15 dla fundamentów krawężniki zalewki, cement portlandzki„25” do zapraw.
2.2.Prefabrykaty -obrzeża chodnikowe granitowe o wymiarach 30 x 8 cm,. Każda dostarczona partia 
obrzeży granitowych na budowę powinna posiadać atest producenta.

2.3. Materiał do nawierzchni żwirowych
Mieszanka  żwirowa  powinna  mieć  optymalne  uziarnienie.  Krzywa  uziarnienia  mieszanki  powinna 
mieścić  się  w  granicach  krzywych  obszaru  dobrego  uziarnienia  .Kruszywo  naturalne  użyte  do 
mieszanki  żwirowej  powinno  spełniać  wymagania  normy  PN-B-11111  i  PN-B-11113,  a  ponadto 
wskaźnik  piaskowy wg BN-64/8931-01dla mieszanki  o uziarnieniu:  od 0 do 20 mm, WP powinien 
wynosić od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60.
2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek  na  podsypkę  cementowo-piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom PN-B-06712,  a  do 
zaprawy cementowo piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie mniejszej niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B-I9701.
Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• walców  statycznych,  zwykle  o  nacisku  jednostkowych  co  najmniej  30  kN/m,  ewentualnie 
walców  wibracyjnych  o  nacisku  jednostkowym  wału  wibrującego  co  najmniej  18kN/m lub 
płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2, 

• innego sprzętu niezbędnego do wykonania robót zaakceptowanego przez inspektora,
• wibratory  płytowe  do  zagęszczenia,  mechaniczne  urządzenie  na  rolkach,  prowadzone  na 

szynie lub krawężnikach do wyrównania podsypki z piasku.
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Materiały  na  budowę  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  żeby  uniknąć 
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.1. Transport kruszywa.
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.Robotyprzygotowawcze
Roboty związane z  zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót  drogowych 
oraz budowlanych.
5.2. Roboty związane z wykonaniem opaski żwirowej, 
5.2.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej
Projekt  składu  mieszanki  powinien  być  opracowany  w  oparciu  o:  -wyniki  badań  kruszyw 
przeznaczonych do mieszanki żwirowej ,- wyniki badań mieszanki, -wilgotność optymalną mieszanki 
określoną wg normalnej próby Proctora.
5.2.2. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki 
lub  ręcznie.  Grubość  rozłożonej  warstwy  mieszanki  powinna  być  taka,  aby  po  jej  zagęszczeniu 
osiągnięto  grubość projektowaną. Mieszanka po rozłożeniu  powinna być zagęszczona przejściami 
walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć 
się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku 
jej  osi.  Zagęszczenie nawierzchni  o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej  krawędzi  i 
przesuwać  pasami  podłużnymi  częściowo  nakładającymi  się,  w  kierunku  jej  górnej  krawędzi. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w 
przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 
zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora,.
Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W 
przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od 
wilgotności  optymalnej,  mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera,  a w 
przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% -zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać 
dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny).
5.3. Ustawienie obrzeży granitowych
Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża. Wykop pod obrzeże należy wykonać zgodnie z 
normą PN-68/B-06050. Wymiary wykopów powinny od odpowiadać wymiarom obrzeża w planie. W 
tak  wykonanym  wykopie  ustawia  się  obrzeża  o  wymiarach  30x8  cm  na  podsypce  cementowo  - 
piaskowej o grub. 5 cm, obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go.
Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna przekraczać 1 cm. Przed zalaniem zaprawą należy je 
oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
6.1. Roboty ziemne wg ST 1.0 
Sprawdzeniu podlega:- przygotowanie podłoża materiał użyty na podkład-grubość i  równomierność 
warstw podkładu-sposób i jakość zagęszczenia-jakość dostarczonych prefabrykatów-
prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są:
opaska żwirowa –m2 wykonanej nawierzchni.
Obrzeża granitowe – mb 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną w ilości m2 nawierzchni i 1 mb obrzeża, która obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-przygotowanie koryta i podłoża,
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-wykonanie obramowania nawierzchni,
-wykonanie podbudowy,
-wykonanie nawierzchni łącznie z pielęgnacją,
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. PN-EN 196-1:1996
Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996
Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997
Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000
Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 
Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
BN-77/8931-12 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-85/B-04500 
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 13139:2003 
Kruszywa do zaprawy.
PN-B-06712 
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-10021 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka
PN-B-11112 
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-B32250 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-88/673 1-08
Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/677 1-04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775-03/01 
Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania



34

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ZIELEŃ

SST. B/00.05
KOD CPV – 45112710-5

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót związanych z założeniem 
trawników.
SSTW stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i  realizacji  wyżej  wymienionych 
robót.
1.2. Zakres robót
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z:
 porządkowaniem terenu, 
 robotami ziemnymi i uprawą gleby,
 zakładaniem trawników na terenie płaskim siewem, z dowozem i rozścieleniem ziemi urodzajnej;
1.3. Określenia podstawowe
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój;
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową;
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy;
Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej;
Rekultywacja  –  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji 
naruszonych przy realizacji przedsięwzięcia;
Inspektor  nadzoru  –  przedstawiciel  Inwestora  upoważniony  do  kontrolowania  przebiegu  prac, 
prowadzenia zapisów w rejestrze obmiarów.
1.4. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  dokumentacją 
projektową  lub  uzgodnieniami  z  Inwestorem.  Do prac  winni  być  dopuszczeni  wykonawcy  mający 
przygotowanie zawodowe i udokumentowane doświadczenie  zawodowe.
Przekazanie terenu budowy – zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
wykonawcy teren wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi.
Dokumentacja projektowa – zawiera rysunki i obliczenia robót związane z realizacją zadania.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach a o ci wykryciu powinien 
powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Zabezpieczenie terenu budowy -  Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami 
postronnymi i zapewni stałe warunki widoczności zabezpieczeń.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  wykonywanych  prac  w  okresie  trwania 
realizacji aż do zakończenia    i odbioru robót.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów –  Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót   w ten sposób uszkodzonych.
Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie podlegają odrębnej zapłacie i  są uwzględnione w 
cenie umownej.
Stosowanie  się  do prawa i  innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie  przepisy 
wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane      z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.
 
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
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Wykonawca  zapewni  użycie  materiałów  zgodnych  z  dokumentacją  i  Polską  Normą.  Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskania materiału. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składane materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
2.4. Ziemia urodzajna 
Ziemia  urodzajna  -–  nie  może  być  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  zasolona  lub 
zanieczyszczona chemicznie.
2.5. Ziemia kompostowa 
komposty,  powstają  w  wyniku  rozkładu  różnych  odpadków  roślinnych  i  zwierzęcych  (np.  torfu, 
obornika,  biomasy  roślinnej  i  materiału  strukturalnego),  przy  kompostowaniu  ich  na  otwartym 
powietrzu  w pryzmach,  w sposób i  w warunkach zapewniających  utrzymanie wymaganych  cech i 
wskaźników jakości dojrzałego kompostu.
Rodzaje materiałów użytych do nawożenia jak i sposoby nawożenia reguluje Ustawa o nawozach i 
nawożeniu z 26 lipca 2000r. (Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporządzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
01.06.2001r.  w sprawie  wykonania  niektórych przepisów ustawy o nawozach  oraz z  01.06.2001r. 
w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne warunki
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 
Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej i  SST oraz wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania robót  ma być utrzymywany w dobrym 
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami 
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia  nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
3.2. Sprzęt do wykonania zadania
Wykonawca przystępując do wykonania przedmiotu zamówienia powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu;
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki, koparki),

4. TRANSPORT
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami określonymi  w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych  pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące  przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  (Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez  inspektora  nadzoru,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego).  Wykonawca  będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami  w 
obrębie realizacji zadania.

Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport materiałów na tereny zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
Nasiona traw należy przewozić w opakowaniach producenta z zabezpieczeniem przed wilgocią.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za  ich zgodność   z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za 
dokładne  wytyczenie  wszystkich  elementów  robót,  za  ich  zgodność  z  wymiarami  i  rzędnymi 
określonymi  w dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  przez  inspektora  nadzoru.  Następstwa 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu   i wyznaczaniu robót zostaną poprawione 
przez  Wykonawcę na własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  przez  inspektora  nadzoru  nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w SST a także w normach i 
wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Kolejność robót i warunki wykonania
Uwaga!  Wszystkie  prace  w  obrębie  starodrzewu  wykonywać  ręcznie  lub  ręcznym  sprzętem 
zmechanizowanym  –  wykaszarka,   glebogryzarka  spalinowa.  Minimalne  odległości  pojazdów 
roboczych  od  pni  starych  drzew  –  5m.  Należy  stosować  sprzęt  lekki,  ograniczając  lokalne 
zagęszczenia gleby do minimum.
Trawniki – należy przekopać teren, rozścielić ziemię urodzajną warstwą 15cm. Zastosować mieszankę 
traw „Park” i lub odpowiadającą.
Trawniki
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń
Odwodnienie powierzchniowe należy wykonać poprzez ułożenie krawężnika 0,5-1 cm poniżej poziomu 
nawierzchni utwardzonej
Teren powinien być splantowany i wyrównany,
Ziemia urodzajna – rozścielona równą warstwą i wymieszana  z kompostem lub nawozami,
Trawniki zakładane siewem:
Przed siewem należy wałować wałem gładkim a potem kolczatką lub zagrabić
Siew należy wykonywać w dni bezwietrzne,
Okres siania – wiosna i do połowy września,
Na terenie płaskim norma wysiewu – 3kg/100m2,
Przykrycie nasion  - przez grabienie lub wałowanie kolczatką,
Po wysiewie ziemię wałować lekkim wałem.
Pielęgnacja trawników
Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 10cm,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady kontroli i jakości robót.
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt  i  zaopatrzenie. 
Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i  robót sprawdzając,  czy roboty wykonano 
zgodnie z dokumentacją i SST. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie 
sterowane  urządzenia  posiadają  ważną  legalizację.  Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać 
Wykonawcy  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  pracy  sprzętu,  personelu. 
Jeżeli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma 
użycie danych materiałów, sprzętu itp. do czasu, aż stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość.
Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.       W przypadku, gdy normy 
nie  obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury,  zaakceptowane przez inspektora.  Inspektor  nadzoru  uprawniony jest  do kontroli  i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania oraz zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.



37

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S - 00.01

ROBOTY POMIAROWE
CPV - 45111000-8.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
pomiarowych powierzchniowych i liniowych przy budowie przyłącza kanalizacji deszczowej dla potrzeb 
odwodnienia pałacu z doświetli i rynien w Jelczu – Laskowicach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  roboty  pomiarowe  przy  liniowych  oraz 
powierzchniowych robotach ziemnych oraz sieciowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  Dokumentacją 
Techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  umową  i 
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano 
w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY
Materiałami  stosowanymi  przy  wyznaczeniu  punktów  charakterystycznych  terenu  budowy  oraz 
roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są:
- paliki drewniane o Ø 15
- 20mm i długości 1,5 do 1,6m
.
3. SPRZĘT
Prace  związane  ze  stabilizacją  i  oznaczeniem  punktów  głównych  oraz  reperów  roboczych  będą 
wykonane  ręcznie.  Prace  pomiarowe  związane  z  wytyczeniem  oraz  określeniem  rzędnych  oraz 
reperów roboczych  będą  wykonane  specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator,  dalmierz, 
teodolit). Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru.

4. TRANSPORT
Materiały (paliki drewniane, pręty stalowe, farba) mogą być przewożone dowolnym transportem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.0.00.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji  i  Kartografii.  Wykonawca  zobowiązany  jest  wytyczyć  i  zastabilizować  w  terenie  punkty 
główne (charakterystyczne) wykopów i nasypów, sieci oraz punkty wysokościowe (repery robocze).
.5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych sieci.
Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwoweji innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej. 
Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a 
rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej.
5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci 
i drogi.
5.4. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych 

α) wytyczenie  głównych  osi  wykopów  i  nasypów,  trasy  sieci,  dróg  oraz  lokalizacji  studni 
(sytuacyjne i wysokościowe)
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β) wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki drogi, rurociągów sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnych, rozmieszczenie i ukształtowanie nasypów oraz rozmieszczenie studni należy 
wykonać przed rozpoczęciem kolejnych etapów robót lub zasypaniem wykopów.

6. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru przy prowadzeniu liniowych robót ziemnych w terenie jest 1 metr. Ogólne
zasady odbioru robót podano w ST S-0.0.00. „Wymagania ogólne”.

7. ODBIÓR PRAC GEODEZYJNYCH
7.1. Ogólne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”
Odbiór prac, związanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robót w 
terenie, następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inwestorowi.
W przypadku,  gdy wg komisji,  Roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego 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
.
9. ROZLICZENIE ROBÓT
.Zamawiający  określi  czy  rozliczenie  robót  podstawowych  będzie  dokonane  w  systemie 
przedmiarowym  czy  ryczałtowym  oraz  zasady  płatności  za  wykonane  roboty.  Rozliczenie  za 
wykonane  roboty  dokonywane  będą  na  podstawie  świadectw  płatności  wystawionych  przez 
wykonawcą i  akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót 
wykonywanych częściowo”.
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 
będącym załącznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Wykonawcę obowiązują ustawy, rozporządzenia i normy :
Ustawa  Prawo  Wodne  z  dnia  18.07.2001r.  tj.:  Dz.  U.z  2005r.  Nr  239,  poz.  2019  późniejszymi 
zmianami,
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej zdnia 24.08.1991r. tj.: Dz. U.z 2009r. Nr 178, poz. 1380,
o normalizacji z dnia 12.09.2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 169, poz. 1386 z późniejszymi zmianami,
Ustawa prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. tj.:  Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118z późniejszymi 
zmianami,
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (tekst jednolity -Dz. U. z 2005r. Nr 
240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami,
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001r. tj.: 
Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami,
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. tj.: Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi 
zmianami, 
Ustawa  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych  tj.:  Dz.  U.  z  2007r.  Nr  19,  poz.  115  z 
późniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 20 czerwca1997r. Prawo o ruchu drogowym tj.: Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z 
późniejszymi zmianami,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami,
Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracjiz  dnia  24  lipca  2009r.  w  sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zdnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. z 2006r. Nr 80, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno -kartograficznych oraz czynności obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133),
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Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006roku w sprawie warunków,  jakie należy 
spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie  substancji  szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. z 2006 roku Nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami.
.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

SST – S/00.01

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych przy budowie przyłączy kanalizacji deszczowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy przy zlecaniu  realizacji  robót 
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych dla realizacji zakresu 
określonego w W PKTY. 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Głębokość wykopu 
- odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.
1.4.2. Odkład 
- miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów.
1.4.3. Wywóz gruntu 
- odległość wg ustaleń oferenta do miejsca składowania.
1.4.4. Dowóz gruntu 
- odległość wg ustaleń oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadający się do zagęszczenia.
1.4.5. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
- wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana zgodnie z normą BN-77/8931-12.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  umową  i 
poleceniami  Inspektora.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST S-00.00.  „Wymagania 
ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1.  Grunty  rodzime  i  materiały  nieprzydatne  do  wykonania  nasypów  i  zasypania  wykopów  oraz 
nadmiar gruntów z wykopów muszą być wywiezione na składowisko. Zapewnienie terenów na odkład 
należy do obowiązków Wykonawcy.
2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny być sprawdzone 
pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację Inspektora.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00. „Wymagania Ogólne” pkt. 3.
Zestawy do odwadniania wykopów.
Koparki gąsienicowe i kołowe.
Samochody samowyładowcze.
Szalunki systemowe do wykopów.
Zagęszczarki.
Piła spalinowa do drewna.
.
4. TRANSPORT
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
na miejscu budowy, jak i poza nim. 
Środki  transportowe,  poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 
gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek  skutki  finansowe  oraz  prawne,  wynikające  z  niedotrzymania  wymienionych  powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę.

5. WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  projektem 
technicznym i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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W przypadku  wystąpienia  konieczności  usunięcia  humusu należy  zdjąć  warstwę  i  pryzmować  na 
składowisku, a po zakończeniu robót rozścielić w miejscu, z którego został zgarniety. W przypadku 
wystąpienia gruntów nieprzydatnych postępować zgodnie z pkt 2.1.
Grunt z wykopów częściowo przeznaczony może być do zasypania wykopów, a jego nadmiar odwieźć 
na składowisko. W przypadku wystąpienia na trasie wykopów elementów małej architektury (płoty, 
ogrodzenia) należy je zdemontować, a po wykonaniu robót odtworzyć.  Ogólne warunki  wykonania 
robót ziemnych podano w ST S-00.00. „Warunki Ogólne”.
Wykopy
a/ wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów.
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych, nie powinny być większe niż 
1cm.
Szerokość i głębokość wykopów pod elementy kanalizacji nie powinna różnic się od projektowanych, 
więcej  niż  5cm.  Spadek  dna  rowów  przewodowych  powinien  być  zgodny  z  zaprojektowanym,  z 
dokładnością do 0,05%.
b/ wykonanie wykopów pod sieci kanalizacji sanitarnej, 
Wykopy  wykonywać  jako  szalowane  wąskoprzestrzenne.  W  miejscach,  gdzie  występują  trudne 
warunki wodno -gruntowe (patrz pkt. 5.2.), należy wykonywać roboty ziemnei montażowe, prowadząc 
równocześnie odwadnianie wykopów.
W  drogach  oraz  w  przypadku  dużego  napływu  wód  gruntowych,  wykopy  należy  wykonywać  o 
ścianach  pionowych  zabezpieczonych  szalunkiem  pełnym.  W  gruntach  suchychi  półzwartych 
dopuszcza się szalunek ażurowy.  Przed rozpoczęciem wykopu należy usunąć wierzchnią warstwę 
humusu  i  pryzmować  ją  w  pobliżu  miejsca  prowadzenia  robót,  a  nadmiar  odwieźć  na  miejsce 
wskazane przez Inwestora.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji  Projektowej, 
przy czym dno wykopu, wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach nienawodnionych, na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20cm.
Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala się na poziomie 20 cm wyższym od projektowanego. 
Nie wybraną warstwę gruntu usunąć ręcznie. Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie i grudy, 
dno wyrównać, a następnie przystąpić do wykonania podłoża.
W trakcie wykonywania wykopów nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia) rodzimego podłoża 
dna wykopu. Na odcinkach, gdzie projektowane sieci przebiegają pod jezdniami dróg, przewiduje się 
całkowitą wymianę gruntu na piasek zasypowy. Na odcinkach, gdzie kanały kanalizacji przebiegają 
poza jezdniami dróg, przewidziano wymianę gruntu tylko w strefie ochronnej rur.
.Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora)sprawdzić, 
czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy projektu.
Grunt z wykopów należy odwieźć i składować poza pasem drogowym. Bezpośrednio po wykonaniu 
wykopu, należy w miejscach ruchu pieszego ustawić kładki pomostowe dla pieszych. W przypadku 
wykonywania  wykopu  dla  przepompowni,  należy  go  zaszalować  i  odwadniać,  w  zależności  od 
warunków gruntowo –wodnych, igłofiltrami lub pompami głębinowymi.
Podsypka i obsypka rurociągów oraz zasypywanie wykopów
Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczonego gruntu. 
Pod rurociągi  i  studnie  wykonać podłoże piaskowe grubości  0,15m.  Szczególnie  starannie  należy 
zagęścić grunt wokół rury i na wysokości 0,30m ponad rurę. Warstwa przykrywająca, która występuje 
od  0,3  do  1,0m  nad  wierzchołkiem  rury,  może  być  zagęszczona  za  pomocą  średniej  wielkości 
zagęszczarek  wibracyjnych.  Ciężkie  urządzenia  zagęszczające  wolno  stosować  dopiero  przy 
przekryciu powyżej 1,0m. Materiałem zasypki powinien być grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno 
lub średnioziarnisty.
Grubość  warstwy  poddanej  zagęszczeniu  powinna  być  uwzględniona  ze  współczynnikiem 
spulchnienia  gruntu  oraz  założonej  grubości  warstwy  po  osiągnięciu  założonego  zagęszczenia  w 
zależności od stosowanego materiału. W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą 
wilgotności optymalnej z tolerancją ± 20%. Sprawdzenie wilgotności należy dokonywać laboratoryjnie. 
W  zależności  od  uziarnienia  stosowanych  materiałów,  zagęszczenie  warstwy  należy  określać  za 
pomocą wskaźnika lub stopnia zagęszczenia. 
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym:
dla warstwy do głębokości 2m -1,00
dla warstwy powyżej 2m głębokości -0,97
Poza pasem drogowym wartość minimalna wskaźnika  zagęszczenia  powinna wynosić:dla  obsypki 
(30cm powyżej rury)-0,97
dla zasypki-0,50
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Jeżeli  badania  kontrolne wykażą,  że zagęszczenie  warstwy nie  jest  wystarczające to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.
Jeżeli  powtórne  zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia, 
Wykonawca powinien usunąć warstwę  i  wbudować nowy materiał,  o  ile  Inspektor  nie  zezwoli  na 
ponowienie  próby  ponownego  zagęszczenia  warstwy.  Przed  zagęszczeniem  należy  wyrównać 
powierzchnię najwyższej warstwy zasypowej.
Humusowanie i obsianie terenu
W miejscach przeznaczonych na tereny zielone należy rozścielić warstwę humusu o grubości 15cm, a 
następnie  wyprofilować  i  wyrównać  jego  powierzchnie.  Miejsca  pod  trawniki  należy  wzbogacić 
nawozem mineralnym, a następnie zabronować, obsiać trawą i uwałować.
5.2. Warunki gruntowo - wodne
Na trasie projektowanych sieci podłoże budują piaski gliniaste, piaski pylaste drobne, piaski średnie ze 
żwirem, gliny pylaste oraz pyły piaszczyste, występujące pod warstwą humusu lub nasypów glebowo -
gruzowych z zróżnicowanej miąższości (max. 2,4m ppt). Woda gruntowa występuje w zależności od 
obszaru na głębokości do 1,5m do ponad 4m ppt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. System kontroli jakości robót
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 
Dziennika Budowy,
protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru prac podano w ST -00.00. „Wymagania ogólne” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Płatność nastąpi zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji  Przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-86/B-02480-Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-74/B-04452-Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481-Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
PN-68/B-06050-Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze.
BN-72/8932-01-Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI

DESZCZOWEJ 
SST – S/00.02

CPV - 45232130-5.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
kanalizacji deszczowej z dwiema pompowniami zlokalizowanymi w studzienkach DN800mm dla 
potrzeb odwodnienia pałacu i doświetli oraz rynien z budynku pałacu przy ul.Wincentego Witosa 24 
w Jelczu – Laskowicach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zalecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu  przyłączy 
kanalizacji deszczowej.
Przyłącza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U DN 160. Zaprojektowano 
przyłącza z rur PVC litej z wydłużonym kielichem typu ciężkiego, SDR 34 o sztywności obwodowej 
minimum SN8. Ścieki deszczowe zostaną odprowadzone do do istniejącego kanału deszczowego kd 
200 w rejonie w/w inwestycji. 
Przyłącza zostaną wykonane metodą wykopu otwartego. 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, a w 
szczególności 
PN-87/B-01070, PN-92/B-10729 lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  umową  i 
poleceniami  Inspektora.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  -00.00.  „Wymagania 
Ogólne”.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji wg zasad niniejszej ST są:
Rury kanalizacyjne PVC-rury kielichowe wykonane kształtki kanalizacji  zewnętrznej z PVC klasy S 
(kolana, złączki, nasuwki, redukcje, trójniki) wg wymogów jak dla rur kanalizacyjnych PVC, kształtki i 
rury muszą pochodzić od jednego producenta.
Rury muszą być cechowane bezpośrednio na wyrobach w odstępach nie większych niż 2m.
Cechowanie powinno zawierać:
a/ nazwę lub znak producenta
b/ symbol surowca,
c/ wymiar : średnica x grubość ścianki, seria S,
d/ sztywność obwodowa (dla rur),
e/ informacje identyfikujące produkcję (nr linii produkcyjnej, data),
f/ numer aprobaty technicznej.
Wymiary  rur  określone  są  nominalną  średnicą  zewnętrzną  i  minimalną  grubością  ścianki  oraz 
tolerancjami obu wymiarów, owalnością średnicy zewnętrznej.
Dopuszczalna owalność rur nie powinna przekraczać 0,024 DN.

3. SPRZĘT
3.1. Żuraw budowlany samochodowy
3.2. Samochód dostawczy

4. TRANSPORT
4.1.  Rury  PVC  należy  przewozić  w  pozycji  poziomej  i  zabezpieczyć  przed  przesuwaniem  i 
przetaczaniem  w  czasie  ruchu  pojazdu.  Przy  przewozie  należy  przestrzegać  przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur w wiązkach wymaga 
użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się 
zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Rurociągi 
Rury układać na przygotowanym podłożu z materiałów sypkich grubości 15cm w temp. powietrza 0 –
300C. Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie.
Montaż  należy  wykonywać  zgodnie  z  projektowanym  spadkiem  pomiędzy  węzłami  od  punktu  o 
rzędnej niższej do wyższej.  Bose końce rur należy wciskać w kielich po uprzednim posmarowaniu 
środkiem  ułatwiającym  poślizg.  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  kolejnego  złącza,  każda 
ostatnia  rura,  do  kielicha  której  wciskany  będzie  bosy  koniec  rury,  powinna  być  uprzednio 
ustabilizowana  przez  wykonanie  obsypki.  Jeśli  rurociąg  przebiega  w  sąsiedztwie  istniejącego 
przewodu w odległości mniejszej od 30cm, należy zabezpieczyć go stalową rurą osłonową zgodnie z 
PT. Przed zasypaniem należy wykonać próbę szczelności rurociągu.
Wszystkie przyłącza zostaną wykonane metodą wykopu otwartego, po zakończeniu robót nawierzchnię 
ulicy i chodników należy przywrócić do stanu pierwotnego.  Rzędne wpięcia do istniejącej studni podano 
orientacyjnie w przypadku nieścisłości należy dokonać korekty w ramach nadzoru autorskiego. 
5.2.Przepompownie ścieków 

W przygotowanym j.w.  wykopie  ustawić  na warstwie  z  chudego betonu gr.  10cm  zbiornik 
przepompowni  na projektowanej rzędnej.  Po sprawdzeniu rzędnych należy wykonać obsypkę oraz 
zasypkę. 

Dwie odrębne pompownie ścieków deszczowych wykonać jako studzienki DN800mm z 
betonu C35/45, o średniej wysokości 2,0m. W kręgu studziennym pompowni zamontowane przejścia 
szczelne na króciec wlotowy DN160 PCV, wylotowy tłoczny DN65PEHD na rzędnych wg profili. 
Przykrycie płytą pokrywową  z osadzeniem włazu typu lekkiego. Zasilanie pompowni z sieci poprzez 
kabel elektryczy wg opisu branży elektrycznej. Każda z pompowni wyposażona w  jedną pompę 
zatapialną o wysokości podnoszenia wymaganej min. 2,0m, oraz zakresie Q= 0 - 4l/s. Z uwagi na 
charakter oraz funkcję odwadnianego obiektu -pałacu zastosować pompownie bez zewnętrznej szafy 
sterowniczej. Pompownię wyposażyć w zestaw armatury (łącznik rurowy, zasuwę odcinającą oraz 
zawór zwrotny). Materiały zastosowane mają stanowić kompatybilny ze sobą zestaw, zaleca się 
użycie pompowni jako gotowego zestawu zbiornika z armaturą i pompą do wbudowania, z uwagi na 
prosty układ oraz niewielkie gabaryty zestawu. Po osadzeniu zbiornika należy przystąpić do montażu 
wnętrza pompowni. Następnie należy ustawić pokrywę oraz zamontować włazy i kominki. Całość 
obsypać gruntem. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem. Następnie należy zamontować 
wewnętrzną armaturę i poszczególne urządzenia. Wszystkie urządzenia mechaniczne powinny być 
instalowane zgodnie z układem podanym w dokumentach projektowych oraz instrukcjami producenta. 
W celu identyfikacji wykonawca powinien zorganizować dostawę i montaż wybitych tabliczek 
identyfikacyjnych dla wszystkich pomp. Każde urządzenie powinno być wyposażone w tymczasowe 
tabliczki. 

Pozostałe studzienki na kanalizacji zaprojektowano jako studzienki szczelne betonowe DN600mm  z betonu 
o wytrzymałości klasy min. B45, wodoszczelnego min. W8 i o nasiąkliwości poniżej 4%, (zabezpieczone 
przeciwwilgociowo i antykorozyjnie). Obsypywanie i zagęszczenie rur kanalizacyjnych połączeniowych 
należy wykonać ostrożnie, nie dopuszczając do zniszczeń połączeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  jakości  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  może żądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia  badań w  celu  zademonstrowania,  że  poziom ich  wykonywania  jest 
zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagęszczenia materiałów w wykopie przeprowadzać należy 
co 50,0 m.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  Umową,  w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca,  a  wyniki  obmiaru  uzgadnia  z  Inspektorem  Nadzoru 
Inwestorskiego.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony z  częstotliwością  wymaganą do celu  miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w  Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.
Ilości  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach,  zgodnie  z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
_ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
_ odbiorowi częściowemu,
_ odbiorowi ostatecznemu,
_ odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu  będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3  dni  od daty  zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy i  powiadomienia  o  tym fakcie  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.
Jakość i  ilość robót  ulegających zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego,  na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego  wykonania robót  w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia wymaganych przepisami dokumentów.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową.  W toku  odbioru  ostatecznego robót 
komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w 
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warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu, 
komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• szczegółowe specyfikacje techniczne,
• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów,
• 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  nie  będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg 
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne
Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane) rozlicza 
się wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.
Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji
Koszty  pozyskania  zabezpieczenia  wykonania  i  wszystkich  wymaganych  gwarancji  ponosi 
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową.
Koszty zajęcia pasa drogowego
Koszty zajęcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartości umownej.
Koszty odtwarzania
Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urządzeń i obiektów 
uszkodzonych  (zniszczonych)  w  trakcie  realizacji  robót  ponosi  Wykonawca  w  ramach  wartości 
umownej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-87/B-011070 –Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.Terminologia.
PN-92/B-10735 -Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 -Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.DIN 4052 -Studnie prefabrykowane betonowe.
BN-86/8971-08 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
PN-87/H-74051/02  -Włazy  kanałowe  klasy  B,C,D  (włazy  typu  ciężkiego).Instrukcja  montażowa 
układania w gruncie rurociągów z PVC.
Odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

LINIA KABLOWA I OŚWIETLENIA TERENU
KOD CPV 45315300-1, 45316110-9

SST – E/00.01

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  budową  linii  kablowej  n/n  i  oświetlenia  terenu  oraz  zasilaniem  projektowanych 
przepompowni przy realizacji zadania -  remont i przebudowa terenu wokół budynku Urzędu Miasta i 
Gminy Jelcz – Laskowice. 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.
1.3. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:
- kablowe linie oświetleniowe,
- demontaż i montaż opraw i słupów oświetleniowych,
- instalację przeciwporażeniową.
1.4. Określenia podstawowe ST
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami,  przepisami  budowy 
urządzeń
elektroenergetycznych,  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  – 
montażowych  „Instalacje  elektryczne”,  projektem  budowlanym  oraz  specyfikacją  ST  00.00: 
Wymagania ogólne.
Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie, 
służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej bezpośrednio na wysokości nie większej niż 14m.
Oprawa  oświetleniowa –  urządzenia  służące  do  rozdziału,  filtracji  i  przekształcania  strumienia 
świetlnego  wysyłanego  przez  źródło  światła,  zawierająca  wszystkie  niezbędne  detale  do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
Szafka  energetyczna –  urządzenie  rozdzielczo  –  sterownicze  bezpośrednio  zasilające  sieć 
oświetleniową lub energetyczną.
Fundament –  konstrukcja  żelbetowa zagłębiona w ziemi,  służąca do utrzymania  słupa lub szafki 
energetycznej w pozycji pracy.
Linia  kablowa –  kabel  wielożyłowy  w  układzie  wielofazowym  albo  kilka  kabli  jedno  –  lub 
wielożyłowych połączonych równolegle,  łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej  trasie i  łączące 
zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno – lub wielofazowych.
Trasa kablowa – pas terenu, na którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
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Osprzęt elektryczny linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania i 
zakończenia kabli.
Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 
linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego 
urządzenia podziemnego.
Zbliżenie  –  takie  miejsce  na  trasie  linii  kablowej,  w  którym  odległość  między  linią  kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla 
danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie 
występuje skrzyżowanie.
Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym, przeznaczona do ochrony kabla 
przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i działaniem łuku elektrycznego.
Dodatkowa  ochrona  przeciwporażeniowa –  ochrona  części  przewodzących,  dostępnych  w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z:
- projektem budowlanym,
- specyfikacją ST 00.00: Wymagania ogólne,
- uzgodnieniami i poleceniami kierownika budowy,
- Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych i Prawem Budowlanym,

2. Materiały
WYMAGANIA OGÓLNE:
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego i 
warunkami ogólnymi dotyczącymi materiałów podanymi w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogólne.
Wykonawca  powinien  powiadomić  kierownika  budowy  o  proponowanych  źródłach  otrzymania 
materiałów  przed  rozpoczęciem  ich  dostawy.  Wyroby  i  materiały  producentów  krajowych  lub 
zagranicznych  powinny  posiadać  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności 
uprawniające do stosowania w Polsce.
Jeżeli  projekt  budowlany  lub  Specyfikacja  ST  00.00:  Wymagania  ogólne  przewidują  możliwość 
wariantowego  wyboru  rodzaju  materiałów  w  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powinien 
powiadomić  kierownika  budowy  o  swoim  wyborze  najszybciej  jak  to  jest  możliwe  przed  użyciem 
materiałów, albo w okresie ustalonym przez kierownika budowy.
W  przypadku  nie  zaakceptowania  materiałów  ze  wskazanego  źródła,  wykonawca  powinien 
przedstawić  do akceptacji  kierownika budowy materiał z innego źródła. Wybrany i  zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody kierownika budowy.
Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały.  wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.
Zaprojektowane  materiały  i  osprzęt  zostały  wyspecyfikowane  w  projekcie  budowlanym,  poniżej 
podano dodatkowe wymagania dla materiałów, wyrobów i urządzeń:

• kable elektroenergetyczne n/n : wielożyłowe z żyłami aluminiowymi( miedzianymi) o izolacji i 
powłoce polwinitowej PN- 93/E-90401. Przy budowie linii kablowych należy stosować zgodnie 
z projektem budowlanym kable typu: YAKY o napięciu 1 kV,

• przewody  elektroenergetyczne  do  układania  na  stałe,  o  izolacji  i  powłoce  polwinitowej, 
okrągłe, na napięcie 450/750V; PN- 87/E-90056,

• rury  ochronne  z  polietylenu  wysokiej  gęstości,  do  układania  kabli  w  trudnych  warunkach 
terenowych, zalecane do wykonywania przepychów i przewiertów, gładkościenne ze złaczką 
kielichową; ZN-96/TP SA -018,

• rury  ochronne  z  polietylenu  wysokiej  gęstości,  karbowaną  warstwą  zewnętrzną  i  gładką 
warstwą  wewnętrzną,  zamknięta  konstrukcja  ścianki  zapewniającą  rurze  bardzo  wysoką 
sztywność obwodową, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyżowania z innymi 
sieciami, łączone złączkami zewnętrznymi; ZN-96/TP SA -016,

• rury osłonowe PVC typu DVK wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3,
• szafki energetyczne wyposażone wg dyspozycji  projektu budowlanego: wg PN-92/E-08106 

(IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110,
• do zasypywania rowów kablowych może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.,
• do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na ułożonym 

w rowie kablu użyć piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113:1996,
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• folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli  – kalandrowa z uplastycznionego 
PVC, barwy niebieskiej, grubości min. 0,5mm, gat. I, szerokości dopasowanej do ilości kabli w 
wykopie, jednak nie mniejszej niż 200mm, wg BN-68/6353-03,

• trwałe oznaczniki trasy kabla tj. słupki betonowe i opaski kablowe,
• wazelina techniczna,
• fundamenty  prefabrykowane  pod  słupy  oświetleniowe,  szafki  energetyczne.  Ogólne 

wymagania dotyczące fundamentów określone w PN-80/B-03322,
• bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325,

2.1. Odbiór materiałów na budowie
Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości,  kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego.
Dostarczane na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem: zgodności z projektem 
budowlanym oraz kompletności i zgodności z danymi producenta.
W razie  stwierdzenia  wad lub wystąpienia wątpliwości  co do jakości  materiałów,  należy przed ich 
wbudowaniem poddać je badaniom określonych przez kierownika budowy.
2.2. Składowanie materiałów na budowie
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta, w 
warunkach  zapobiegających  zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub  pogorszeniu  się  ich  właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych i fizykochemicznych. Należy zachować 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Materiały  takie  jak:  kable,  przewody,  osprzęt,  szafki  energetyczne,  źródła  światła,  oprawy 
oświetleniowe,  tabliczki  bezpiecznikowe  itp.  należy  przechowywać  jedynie  w  pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych, przewietrzonych i suchych.
Rury  na  przepusty  kablowe  należy  składować  w  wiązkach  w  pozycji  leżącej.  Kable  w  czasie 
składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w 
kręgach. Bębny powinny być ułożone na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. Piasek należy 
składować w pryzmach na placu budowy. Przy składowaniu materiałów należy zachować wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3. Sprzęt
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji ST 00.00: Warunki ogólne.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku materiałów, sprzętu itp. 
Przy  robotach  w  pobliżu  istniejących  instalacji  oraz  sieci  kablowych  podziemnych  prace  należy 
wykonywać zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
Przewiduje się użycie następującego sprzętu:
- żuraw samochodowy do 4t,
- samochód specjalny podnośnik hydrauliczny koszowy,
- spawarka transformatorowa,
- wiertnica na podwoziu samochodowym,
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymany w 
dobrym stanie. Powinien być on zgodny z normami środowiska i przepisami bhp dotyczącymi jego 
użytkowania.

4. Transport
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogólne.
Wykonawca  przystępujący  do  budowy  linii  energetycznej  niskiego  napięcia  i  montażu  słupów 
oświetleniowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:
- samochód skrzyniowy do 5t,
- samochód dostawczy do 0,9t
- przyczepa do przewożenia kabli do 4t,
- samochód samowyładowczy.
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów i 
urządzeń niezbędnych do wykonywania robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały i 
urządzenia  przed  przemieszczeniami  w  sposób  zapobiegający  ich  uszkodzeniu  oraz  zgodnie  z 
przepisami BHP i ruchu drogowego.
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Zaleca  się  dostarczanie  materiałów  i  urządzeń  na  stanowisko  montażu,  bezpośrednio  przed 
montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy.  Transport  kabli  należy 
wykonywać z zachowaniem następujących warunków:

• kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa 
kręgu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4 st. C, przy czym 
wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40- krotna średnica zewnętrzna 
kabla,

• zaleca  się  przewożenie  bębnów  z  kablami  w  skrzyniach  samochodów  ciężarowych  lub 
przyczepach,

• bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi 
tarcz,  a  tarcze  bębnów powinny  być  przymocowane do dna skrzyni  samochodu tak,  aby 
bębny nie mogły się przetaczać,

• zabronione  jest  przebywanie  osób  w  skrzyni  samochodu  w  czasie  przewożenia  bębna  z 
kablami,

• umieszczanie  i  zdejmowanie  bębnów  z  kablami  ze  skrzyni  samochodu  zaleca  się  przy 
pomocy żurawia,

• swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli 
jest zabronione.

5. Wykonywanie robót
5.1, Ogólne warunki wykonywania robót
Podstawowe warunki wykonywania robót podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogólne.
Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne.
Budowa linii kablowych i oświetleniowych winna być realizowana w następującej kolejności:
-  geodezyjne  wytyczenie  tras  kablowych  i  usytuowania  słupów  oświetleniowych  i  szafek 
energetycznych,
- roboty ziemne,
- ułożenie rur, ustawienie fundamentów: słupów i szafek energetycznych,
- ułożenie kabli i uziomów powierzchniowych,
- montaż słupów z zamontowanymi wcześniej oprawami,
- montaż szafek energetycznych,
- montaż osprzętu i podłączenie kabli, uziomów,
- próby montażowe,
- zasypanie rowów,
- odtworzenie nawierzchni.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przy robotach liniowych należy spełnić następujące warunki:
Przed wykopaniem rowów kablowych powinno być wykonane przez odpowiednie służby geodezyjne 
trasowanie linii kablowych, wytyczenie usytuowania słupów oświetleniowych i szafek energetycznych. 
Za  zgodą  kierownika  budowy  trasowanie  powyższe  może  przeprowadzić  przedsiębiorstwo 
wykonawcze mające uprawnionego geodetę.
5.3. Roboty ziemne
Metoda  wykonywania  robót  ziemnych  powinna  być  dobrana  w zależności  od głębokości  wykopu, 
ukształtowania  terenu  oraz  rodzaju  gruntu.  Pod  kable  zaleca  się  wykonywanie  wykopów  wąsko 
przestrzennych ręcznie lub mechanicznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno 
odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02.
Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,7m. Szerokość rowu na dnie powinna być nie 
mniejsza niż 0,4m. Zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku.
5.4. Układanie kabla
Układanie kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku 
grubości  minimum 10 cm i  przykryć  je  warstwą  o  tej  samej  grubości.  Na warstwę  piasku  należy 
nasypać  warstwę  gruntu  rodzimego  grubości  15  cm,  przykryć  folią  ostrzegawczą  z  tworzywa 
sztucznego w kolorze niebieskim i zasypać gruntem.
Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego 
odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0 stopni C dla kabli o izolacji 
i powłoce z tworzyw sztucznych.
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Przy układaniu kable można zginać w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 
być możliwie duży, nie mniejszy niż 10 – krotna zewnętrzna średnica kabla. W miejscu skrzyżowania 
układanego  kabla  z  istniejącym  lub  projektowanym  uzbrojeniem  podziemnym  terenu,  korzeniami 
drzew,  kabel  należy  zabezpieczyć  rurami  ochronnymi  PVC  o  średnicy  110mm.  W  jednej  rurze 
powinien być ułożony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. 
Zaleca  się  wykonanie  uszczelnień  z  materiałów  włóknistych,  np.  sznura  konopnego  lub  pianki 
uszczelniającej.
Rura ochronna założona na kablu powinna wystawać minimum 0,5 m po obu stronach skrzyżowanego 
uzbrojenia podziemnego.
Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem od 1 do 3 % długości rowu, 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone 
w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy:  mufach, w miejscach skrzyżowania z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do przepustów.
Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej:
- symbol i numer ewidencyjny linii,
- oznaczenie kabla wg normy,
- znak użytkownika,
- rok ułożenia kabla.
Przy  układaniu  kabli,  przy  skrzyżowaniach  i  zbliżeniach  z  innymi  obiektami  podziemnymi,  należy 
zachowywać minimalne odległości od innych sieci i  urządzeń podziemnych, określone w normie N 
SEP-E-004.

5.5. Montaż osprzętu
Do łączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN-90/E-
06401/01 do 03.
Połączenia  i  zakończenia  kabli  należy  wykonywać  w  warunkach  ograniczających  możliwości 
niekorzystnego  oddziaływania  czynników  zewnętrznych  na  izolację  oraz  montowanych  połączeń  i 
zakończeń.
5.6. Montaż fundamentów prefabrykowanych i szafek energetycznych
Pod  fundamenty  dla  słupów  oświetleniowych  zaleca  się  ręczne  wykonywanie  wykopów 
wąskoprzestrzennych.  Ich  obudowa  i  zabezpieczenie  przed  osypywaniem  powinno  odpowiadać 
wymaganiom BN-83/8836-02.  Wykopy wykonane powinny być  bez naruszania naturalnej  struktury 
dna  wykopu  i  zgodnie  z  PN-68/B-06050.  Montaż  fundamentów  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi 
montażu dla konkretnego fundamentu. Przed montażem należy zabezpieczyć antykorozyjnie elementy 
betonowe  fundamentu.  Przed  zasypaniem  wykopu  należy  sprawdzić  rzędne  posadowienia,  stan 
zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni. Wykop należy zasypać ziemią 
bez kamieni, ubijając ja warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu minimum 0,85 eg BN-
88/8932-01. szafki  należy zamocować na fundamentach wg instrukcji  montażu dostarczonej przez 
producenta.  Instrukcja  powinna zawierać wskazówki  dotyczące montażu i  kolejności  wykonywania 
robót, a mianowicie:
- montaż fundamentu,
- ustawienie i zamontowanie szafek,
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej,
- podłączenie do szafek kabli zasilających i sterowniczych,
- zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe.
5.7. Montaż słupów oświetleniowych
Słupy  żeliwne  z  oprawą o  obudowie  ze  stali  nierdzewnej  w  kolorze  czarnym;  daszek  oprawy  - 
tworzywo wzmocnione w łóknem szklanym/poliester-kolor czarny, źródło światła będzie stanowił układ 
optyczny led. Słupy winny być posadowione na fundamentach systemowych. 
Fundamenty przeznaczone są do posadowienia słupów oświetleniowych lub innych konstrukcji, 
których moment utwierdzenia nie przekroczy Mg. Wykonane z betonu zbrojonego klasy B20 stanowi 
jednolity blok, w którym osadzone są nakrętki do mocowania stopy słupa (masztu) oraz element 
mocujący zawias.Fundamenty posiadają otwory do wprowadzenia kabli (max 4x95mm2). Dobór 
fundamentu kompatybilny z montowanym słupem, parametry nie gorsze lub równoważne niż 
przykładowo podane dla fundamentu F-100, przeznaczonego dla słupów o wysokościach 4-4,5m. 
Elementy stalowe fundamentu: kotwy, śruby, elementy złączne są ocynkowane.
Przed przystąpieniem do montażu słupów należy sprawdzić  stan powłoki  antykorozyjnej.  Podczas 
ustawiania  słupów  należy  zwrócić  uwagę,  aby  nie  spowodować  odkształcenia  elementów,  ich 
zniszczenia lub uszkodzenia powłok antykorozyjnych.
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Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcone dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed 
odkręceniem i korozją.
Odchylenie osi słupa od pionu nie może być większe niż r = h/300, gdzie:
r – odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w (m),
h - wysokość nadziemna słupa w (m).
5.8. Montaż opraw oświetleniowych
Przed zamontowaniem każdą oprawę należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 
zaświecenia się lampy). Oprawy montować na słupie leżącym, po uprzednim wciągnięciu przewodów 
zasilających do słupów. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego 
położenia pod wpływem stawiania słupów i warunków atmosferycznych.
Zdemontowane oprawy należy przekazać na adres wskazany przez Inwestora  z dowozem ich 
na odległość do 5 km.
5.9. Montaż urządzeń zabezpieczających
Każde źródło światła umieszczone w jednej oprawie oświetleniowej na słupie oświetlenia ulicznego 
należy  zaopatrzyć  na  przewodzie  fazowym  w  oddzielne  zabezpieczenie  topikowe  o  prądzie 
znamionowym zależnym od poboru mocy zainstalowanych źródeł światła, jednak nie mniejszym niż 4 
A. Zabezpieczenia należy umieszczać na typowych tabliczkach bezpiecznikowych zawierających poza 
bezpiecznikami  również  jeden  komplet  zacisków  dla  trzech  kabli  (dochodzącego  i  dwóch 
odchodzących).  Tabliczki  bezpiecznikowe  należy  instalować  we  wnękach  słupów  osłoniętych 
blaszanymi drzwiczkami przykręcanymi do słupa.
5.10 Montaż instalacji ochrony przed porażeniem oraz dodatkowych uziomów roboczych
Przewód  ochronny  PEN  należy  przyłączyć  do  zacisków  śrubowych  specjalnie  do  tego  celu 
przewidzianych.
Przewody ochronne i  uziomy należy  wykonać z  materiałów i  w sposób przewidziany  w projekcie 
budowlanym.
Przewody uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozją w sposób trwały.
Wszelkie połączenia przewodów uziemiających należy wykonać poprzez spawanie.
Uziomy poziome należy wykonywać w następujący sposób:

• uziomy sztuczne z drutu lub taśm należy układać w gruncie na głębokości nie mniejszej niż 
0,6 m, jeśli projekt budowlany nie stanowi inaczej.

• wykopy ziemne na uziomy poziome należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 
robót ziemnych przy wykopach wąskoprzestrzennych,

• uziomy poziome należy układać na dnie  wykopów,  bez podsypki  i  zasypywać je  gruntem 
drobnoziarnistym bez kamieni, żwiru, cegły, gruzu itp.,

Uziomy pionowe należy wykonać w następujący sposób:
• uziomy pionowe należy pogrążyć w grunt do głębokości nie mniejszej niż 2,5 m w ten sposób, 

aby górne końce uziomów znajdowały się co najmniej o,5 m pod powierzchnią gruntu,
• uziomy pionowe wbijane młotami lub kafarami ze względów wytrzymałościowych nie powinny 

być dłuższe niż 3 m i należy je wykonywać z jednolitych ( nie łączonych) odcinków,
• uziomy pionowe wkręcane lub pogrążane wibromłotem należy zagłębiać na taką głębokość, 

aby w miarę możliwości uzyskać wymaganą rezystancję uziomu przy zastosowaniu uziomu 
pojedynczego,

• pręty stalowe używane do wykonania uziomu pionowego wkręcanego wibromłotem należy 
łączyć  przez  spawanie  tulejki  łączącej.  Dopuszcza  się  również  inne  rodzaje  połączeń 
odpowiednio mocnych i nie utrudniających pogrążania,

• górna  krawędź  uziomu  pionowego  należy  usytuować  na  głębokości  około  0,5  m  poniżej 
gruntu,

• jeśli  pojedynczy  uziom pionowy  nie  spełnia  podanych  w projekcie  budowlanym wymagań 
dopuszczalnej  rezystancji  uziomu,  należy  na  podstawie  pisemnego  porozumienia  z 
inwestorem wykonać układ uziomowi składający się z dwóch lub większej liczby pojedynczych 
uziomów pionowych bądź mieszany układ uziomowi składający się z uziomów poziomych i 
pionowych.

Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogólne.
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca 
robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania kierownikowi 
budowy  zgodności  dostarczonych  materiałów  i  realizacji  robót  z  projektem  budowlanym  oraz 
wymaganiami Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogólne. 
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Przed przystąpieniem do badania wykonawca powinien powiadomić kierownika budowy o rodzaju i 
terminie  badania.  Po  wykonaniu  badania  wykonawca  przedstawia  na  piśmie  wyniki  badań  do 
akceptacji kierownika budowy. Wykonawca powiadamia pisemnie kierownika budowy o zakończeniu 
każdej roboty zanikającej,  którą może kontynuować dopiero po pisemnej  akceptacji  odbioru przez 
kierownika budowy i użytkownika.
6.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne
Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania robót z projektem budowlanym: sprawdzenie lokalizacji 
szafek  energetycznych,  słupów  oświetleniowych,  wymiarów  i  zabezpieczenia  ścian  wykopu.  Po 
ustawieniu fundamentów – sprawdzeniu stopnia zagęszczenia gruntu i usunięcia nadmiaru ziemi.
6.2. Linie kablowe
Sprawdzenie i odbiór powinny być wykonane zgodnie z normą N SEP-E-004.
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegać:
- głębokość zakopania kabli,
- grubość podsypki piaskowej pod i nad kablem,
- odległość folii ochronnej od kabla,
- stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi,
- ułożenie kabli w rowach kablowych.
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogą być uznane za 
dobre, jeżeli odbiegają od założonych nie więcej niż 10 %.
- Sprawdzenie ciągłości żył
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu 
przyrządów napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 
poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone 
identycznie.
- Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując 
odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, 
jeżeli  rezystancja  izolacji  wynosi,  co  najmniej  0,75  wartości  dopuszczalnej  wartości  izolacji  kabli 
wykonanych wg PN -93/E-90401.
- Próba napięciowa izolacji
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby 
napięciowej izolacji  linii  wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową 
należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za 
dodatni, jeżeli:

• izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia 
częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-
93/E-90401.

• wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 mikroamperów i nie wzrasta 
w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach od długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza 
się wartość prądu upływu 100 mikroamperów.

6.3. Słupy oświetleniowe
Elementy słupów oświetleniowych powinny być zgodne z projektem budowlanym i PN-90 / B-03200.
Słupy oświetleniowe po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod kątem:
- dokładności ustawienia pionowego,
- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
- jakości połączeń śrubowych słupów i opraw,
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.
6.4. Szafki energetyczne
Przed  zamontowaniem  szafek  należy  sprawdzić  czy  urządzenia  lub  ich  części  odpowiadają  tym 
wymaganiom projektu budowlanego, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi i 
bez  demontażu  podzespołów.  Sprawdzeniem  należy  objąć  jakość  wykonania  i  wykończenia,  a 
zwłaszcza:
- badanie wyłączników różnicowo – prądowych, ciągłości przewodów ochronnych i ich podłączenie do 
wszystkich metalowych elementów mogących znaleźć się pod napięciem,
- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych, pomocniczych i ochronnych,
- jakość konstrukcji.
Po zamontowaniu szafek na fundamentach należy sprawdzić:
- jakość połączeń śrubowych pomiędzy podłożem a konstrukcją szafki,
- stan powłok antykorozyjnych,
- jakość połączeń kabli: zasilającego, odpływowych i sterowniczego,
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- zgodność opisów obwodów ze stanem faktycznym,
- wyposażenia szafek w schematy połączeń dla użytkownika.
6.5. Instalacja przeciwporażeniowa
Podczas  wykonywania  uziomów  powierzchniowych  należy  wykonać  pomiary  głębokości  ułożenia 
bednarki  oraz  sprawdzić  stan  połączeń  spawanych  a  po  jej  zasypaniu,  sprawdzić  stopień 
zagęszczenia i rozplanowania gruntu. Bednarka powinna być zakopana nie płycej niż 60 cm. Stopień 
zagęszczenia gruntu – jak dla wykopów pod fundamenty.
Po wykonaniu instalacji należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych. Wszystkie wyniki pomiarów 
należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.
6.6. Kontrola w trakcie montażu
Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny 
lub świadectwo jakości wydane przez producenta.
kontrola i badania w trakcie robót:
- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem,
- sprawdzenie przepustów kablowych przed zasypaniem,
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,
- uziemienia ochronne przed zasypaniem.
6.7. Badania i pomiary pomontażowe
Po zakończeniu robót należy wykonać próby po montażowe i sprawdzić:

• badania  kabli  elektroenergetycznych  na  rezystancję  izolacji,  zachowania  ciągłości  żył 
roboczych, a także zgodności faz w miejscach odbiorów,

• pomiary rezystancji uziomów,
• pomiary skuteczności ochrony od porażeń,
• prawidłowości  wykonania  ochrony  przeciwporażeniowej  oraz  ciągłości  przewodów  tej 

instalacji,
• prawidłowość montażu urządzeń.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót oraz sprawdzenie 
zgodności robót z projektem budowlanym. Urządzenia i materiały powinny posiadać atest fabryczny 
lub świadectwo jakości wydane przez producenta. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli i badań w 
trakcie robót oraz badań i pomiarów po montażowych.

7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogólne.
Obmiar robót  polega na określeniu faktycznego zakresu robót  oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 
użytych materiałów.
Sporządzony obmiar  wykonawca uzgadnia z kierownikiem budowy w trybie ustalonym w umowie. 
Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno – kosztorysową w celu określenia 
ewentualnych rozbieżności.
Jednostką obmiarowi jest:
- m, km – dla linii kablowej oświetleniowej i elektroenergetycznej,
- szt., kpl. – dla elementów oświetleniowych i szafek energetycznych,
- m3 – dla robót ziemnych.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogólne.
Stosowane są odbiory robót częściowy i końcowy.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiory robót przewidzianych do zakrycia:
- stan rowu kablowego,
- ułożenie kabli w rowach kablowych przed zasypaniem ( pozostawienie wymaganych zapasów kabla),
- wykonanie osłon na kablach,
- wykonanie uziemienia przed zasypaniem,
- fundamenty pod szafki energetyczne i słupy oświetleniowe,
-  wykonanie  pomiarów  geodezyjnych  i  inwentaryzacji  przez  uprawnioną  jednostkę  geodezyjną  i 
zgłoszenie powykonawcze do ośrodka geodezyjnego.
8.2. Zasady odbioru końcowego robót
Odbioru  robót  dokonuje  zespół  powołany  przez  inwestora  z  udziałem  kierownika  budowy,  po 
całkowitym zakończeniu  prac i  dokonaniu  prób.  Przyjęcie  robót  może nastąpić  tylko  w przypadku 
pozytywnego  wyniku  przeprowadzonych  prób  i  pomiarów  jak  również  wykonania  prac  zgodnie  z 
projektem budowlanym, uzgodnieniami z kierownikiem budowy oraz obowiązującymi
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normami i przepisami.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty:
- aktualną dokumentację powykonawczą,
- geodezyjną dokumentację powykonawczą,
- protokoły z dokonanych pomiarów,
- protokół odbioru robót.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00: Wymagania ogólne.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych wyrobów i materiałów oraz 
jakości wykonywanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.
Ceny te będą pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów użytych do 
budowy  oświetlenia,  szafek  energetycznych  oraz  robociznę,  sprzęt  i  wszystkie  inne  czynności 
niezbędne do należytego wykonania robót.

Cena budowy słupów oświetleniowych obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie wykopów,
- odwodnienie wykopów,
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie izolacji słupów lub szafki,
- ustawienie słupów lub szafki,
- montaż opraw oświetleniowych,
- zasypanie wykopów,
- wykonanie uziomów słupów i szafki,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Cena budowy linii kablowej obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie wykopów pod kable,
- odwodnienie wykopów,
- wykonanie izolacji rur,
- ułożenie rur,
- ułożenie kabli i wciągnięcie ich do rur i słupów,
- zasypanie wykopów,
- podłączenie oświetlenia do sieci zgodnie z projektem budowlanym,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Cena wykonania robót ziemnych dla oświetlenia i sieci energetycznej obejmuje:
- wytyczenie,
- wykonanie wykopu,
- posadowienie fundamentu,
- zasypanie po połączeniu kabli,
- uporządkowanie terenu.
Płatność za 1 szt. (kpl.) słupa, szafki energetycznej, za 1 m ( metr) linii kablowej, za 1 m3 (metr 3) robót 
ziemnych należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie 
atestów producenta i oględzin sprawdzających.

10. Przepisy związane
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
PN-IEC 60364-4-4-43: 1999 Ochrona przed prądem przetężeniowym,
PN-IEC 60364-4-4-473:1999 Środki ochrony przed prądem przetężeniowym,
PN-IEC 60364-5-51:2000 Dobór wyposażenia elektrycznego Postanowienia ogólne:
PN-IEC 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporażeniowa,
PN-IEC 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne,
PN-E-05032 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Wspólne aspekty instalacji i urządzeń:
PN-ICE 60364 -4-4-443: 1999 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
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PN-76/E-90301  Kable  elektroenergetyczne  w  izolacji  z  tworzyw  termoplastycznych  i  powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV,
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane,
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych wyd. IV z 1997r.
PN-93/E-90401  Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  i  powłoce  polwinitowej  na 
napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6kV, Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
nie przekraczające 0,6/1kV,
PN-93/E-90403  Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  i  powłoce  polwinitowej  na 
napięcie znamionowe nie przekraczające 6.6kV, Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 0,6/1kV,
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe,
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco przewodowe ogólnego zastosowania,
PN-EN 60947-3; 2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa,
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne,
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe,
PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych , Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przepięciowa,
PN-IEC-60364-5-54:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy,
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana,
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu,
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych,  część  V  „Instalacje 
elektryczne”
Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.


	1. WSTĘP
		2. MATERIAŁY
	3.1. Ogólne warunki
	Transport materiałów do wykonania nasadzeń
		5. WYKONANIE ROBÓT

