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D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WST P 
1.1. Przedmiot  SST 
Szczegó owa  Specyfikacja Techniczna  (SST) D.M. 00.00.00.-„ Wymagania ogólne „ odnosi si  do wymaga  wspólnych  dla poszczególnych wymaga  technicznych dotycz cych  
wykonania i odbioru robót, które zostan  wykonane w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeszewie w zakresie przebudowy nawierzchni drogi oraz budowy 

wietlenia.” 
1.2. Zakres stosowania  SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako  Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych  SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z zadaniem " Remont drogi gminnej z msc. Marcinkowo do msc. Purdka ". 
1.4. Okre lenia podstawowe 

yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno-u ytkow  (drog ) albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu wydaj cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem, Wykonawc  i projektantem,  
1.4.5. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.6.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dziel cymi jezdnie. 
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia. 
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów. 
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  
jako ci materia ów oraz robót. 
1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  od ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu. 
1.4.12. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.14. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si  pojazdów, umieszczenia urz dze  bezpiecze stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, 

ca jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.15. Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru . 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w Dokumentach Umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na 
Dokumentacj  Projektow , 
 Zamawiaj cego - wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  oraz projektow  dokumentacj  wykonawcz  (techniczn  ) i zostan  przekazane 

Wykonawcy   
 Wykonawcy - wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej , któr  Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wynikaj cymi z n/w projektów. 

1. Geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz  oraz inne dodatkowe projekty (je li b  wykonywane). Zgodnie z przepisami dotycz cymi sieci poligonizacji pa stwowej i 
osnowy realizacyjnej nale y wykona  geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  sieci uzbrojenia terenu i obiektów, nanie  zmiany na map  zasadnicz  w skali 1:500 
uzyskuj c potwierdzenie w ciwego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 4 egzemplarze, 

2. Porównanie mapy z projektu wykonawczego z terenem przez Wykonawc  (sieci, sytuacyjno-wysoko ciowo itp.).  
3. Dokumentacj  usuni cia kolizji niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych wraz z niezb dnymi uzgodnieniami i decyzjami uprawniaj cymi do ich przebudowy, 
4. Projekty technologii i organizacji robót - 4 egzemplarze, 
5. Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy – 4 egzemplarze, 
6. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych je eli b  wymagane – 4 egzemplarze, 
7. Projekt inwentaryzacji elementów przed jego rozbiórk  w celu jego odtworzenia. 
8. Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
9. Projekt rozbiórek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacj  i inwentaryzacj  w asn .. 
10. Harmonogram robót z uwzgl dnieniem wymaga  okre lonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowych  i uzyskanych podczas robót 

budowlanych przez wykonawc  robót. 
11. Projekt i odtworzenie drena y i innych sieci w tym uszkodzonych przez wykonawc  robót lub odkrytych podczas prac, a nie zinwentaryzowanych przez o rodek. 
12. Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni nale y opracowa  raport sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z ewentualnym 

przyci ciem lub usuni ciem elementów znajduj cych si  w skrajni.   
13. Wykonawca wykona szkice pod cze  drena y odkrytych podczas robót i uzgodni z zarz dc  lub w cicielem drena y ich pod czenie oraz uzyska protokó  odbioru wraz z 

wykonaniem pomiarów geodezyjnych. 
14. Wykonawca jest zobowi zany do uj cia kosztów zwi zanych z demonta em uzbrojenia na czas robót i jego ponownym monta em po zako czeniu wykonywania prac. Je eli 

ciciel sieci za da opracowania dokumentacji zabezpieczenia/demonta u sieci na czas robót wykonawca jest zobowi zany do jej opracowania i uzgodnienia.    
15. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiaj cy lub Projektant mo e poleci  wykonanie dodatkowych pomiarów, wytyczenie obiektów lub inne prace geodezyjne w 

ilo ci do 10% wszystkich prac geodezyjnych obj tych kontraktem. 
16. Uzyskanie zgód w cicieli dzia ek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich u ytkowanie na czas robót.  
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17. Inne opracowania, które oka  si  niezb dne do prawid owej realizacji i zako czenia inwestycji. 
Wszelkie uwagi dotycz ce przekazanej dokumentacji projektowej musz  by  zg oszone w ci gu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny by  
precyzyjne i szczegó owo uzasadnione. 
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru  stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone w cho by jednym 
z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru , który podejmie 
decyzj  o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. 
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy 
materia ów i elementów budowli musz  wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  
zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie po czenia warstw konstrukcyjnych i nasypów, nale y wykonywa  zgodnie ze sztuk  budowlan , ze szczególnym uwzgl dnieniem schodkowania na czeniu warstw 
bitumicznych, podbudów i nasypów.  
W przypadku, gdy zostan  stwierdzone ró nice mi dzy dokumentacj  projektow  (pod wzgl dem mapy, przebiegu istniej cej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektów itp) a stanem 
faktycznym w terenie obowi zkiem Wykonawcy b dzie: 

 Wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, która b dzie w sposób czytelny identyfikowa  wyst puj ce ró nice. 

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wyst puj cych niezgodno ci i ich ewentualnych przyczyn.  

Powy sz  dokumentacj  Wykonawca sporz dzi, w ramach ceny kontraktowej, w terminie do 7 dni od wykrycia rozbie no ci w dwóch egzemplarzach i przeka e po jednym egz. 
Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru. Do w/w dokumentacji Wykonawca za czy propozycj  rozwi za  zamiennych uwzgl dniaj  czynniki ekonomiczne oraz terminy okre lone w 
kontrakcie. Na danie Inspektora lub Projektanta Wykonawca dokona wszelkich uzupe nie  w zakresie m.in. brakuj cych pomiarów, inwentaryzacji itp. 
W przypadku wyst pienia ró nic pomi dzy poszczególnymi cz ciami dokumentacji (opis techniczny, rysunki SST) nale y zastosowa  rozwi zanie najbardziej korzystne pod wzgl dem 
jako ci, trwa ci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych obiektów (jezdnie, cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urz dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by  na bie co aktualizowany przez 
Wykonawc . Ka da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ka dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, 
itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez Inspektora Nadzoru . 
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach 
okre lonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  
w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  kontraktow . 
Pod poj ciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nale y uwzgl dni  równie  przygotowanie pomieszczenia odpowiadaj cego przepisom BHP w celu mo liwo ci 
dokonywania kontroli procesu budowlanego. 
W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowi zany jest do wykonania na czas robót budowlanych tymczasowych ogrodze , bram i furtek w miejsce tych, które 
podlegaj  rozbiórce, przestawieniu lub regulacji. 
 1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: 
a) utrzymywa  teren budowy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  

uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.  
Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na: 
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
c) mo liwo ci  powstania po aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. 
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych 
materia ów na rodowisko. 
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania 
wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów 
administracji pa stwowej. 
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami 
tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  
podziemnych na terenie budowy i powiadomi  In yniera i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie 
powiadomi In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  
za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiaj cego. 
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Wykonawca zobowi zany jest do ustalenia i uzgodnienia z w cicielem, u ytkownikiem oraz lokalnymi w adzami samorz dowymi nowej lokalizacji wymaganych do przestawienia 
obiektów ma ej architektury, w tym m.in. kapliczek i krzy y. 
1.5.9 Ograniczenie obci  osi pojazdów 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia 
od w adz, co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora Nadzoru . Pojazdy i adunki powoduj ce 
nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru . 
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. 
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich 
wymaga  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót przez 
Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w 
zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób 
zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie  podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora Nadzoru o swoich 
dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru . 

2. MATERIA Y  

2.1. ród a uzyskania materia ów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce 
proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru . 
Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie 
post pu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów ze róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez 
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi Nadzoru  wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do zatwierdzenia dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  
wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa stwowej i samorz dowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów pochodz cych ze róde  miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i inne jakie oka  si  potrzebne w zwi zku  z dostarczeniem materia ów do robót. 
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia ów miejscowych b  formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po uko czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  In yniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemn  zgod  
Inspektora Nadzoru . 
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze 
2.3. Inspekcja wytwórni materia ów 
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 
materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wyniki tych kontroli b  stanowi  podstaw  do akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru  b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, musz  by  spe nione nast puj ce warunki: 
a)      Inspektor Nadzoru  b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b)     Inspektor Nadzoru  b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji robót, 
c)     Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru  zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych 

miejscach. 
2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez In yniera. Je li Inspektor Nadzoru  
zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez In yniera. 
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem 
2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i 

ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru  lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc . 
2.6. Wariantowe stosowanie materia ów 
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez Inspektora Nadzoru . Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

W przypadku wyst pienia w Projekcie nazw w asnych materia ów przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji to nale y przez to rozumie  zastosowanie materia ów równowa nych, 
o parametrach nie gorszych, ni  przyj te w Projekcie. 
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3. SPRZ T 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru ; w przypadku braku ustale  w wymienionych wy ej dokumentach, sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . 
Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru . 
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami ochrony 
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru   kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny. 
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora Nadzoru  , nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie 
przewidzianym umow . 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów 
technicznych.. 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora Nadzoru . 
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez 
Wykonawc  na w asny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno . 
Decyzje Inspektora Nadzoru  dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru  uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy 
produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia Inspektora Nadzoru  b  
wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 
Wykonawca po zrealizowaniu robót budowlanych sprawdzi sta  organizacj  ruchu pod wzgl dem oznakowania pionowego i poziomego. Je li zajdzie taka potrzeba nale y projekt 
organizacji zaktualizowa , przedstawi  do zaopiniowania Projektantowi, uzyska  wymagane uzgodnienia i zatwierdzenie organu zarz dzaj cego ruchem. Wykonawca równie  po 
wybudowaniu drogi, a przed monta em barier drogowych i innych elementów zagospodarowania terenu sprawdzi trójk ty widoczno ci i wprowadzi zmiany do sta ej organizacji ruchu 
je eli b  wymagane. 
Je eli opracowana przez projektanta tymczasowa organizacja ruchu b dzie trudna do zastosowania ze wzgl du na warunki miejscowe to do wykonawcy robót nale y jej aktualizacja 
wraz z przedstawieniem do zaopiniowania Projektantowi, uzyskaniem wymaganych uzgodnie  i zatwierdzeniem organu zarz dzaj cego ruchem. 
Dla obiektów in ynierskich obj tych projektem oraz w przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania robót ziemnych w tpliwo ci dotycz cych stanu i rodzaju gruntu w pod u do 
Wykonawcy nale y wykonanie uszczegó awiaj cej dokumentacji geologiczno-in ynierskiej lub geotechnicznej w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem. Wykonawca ma 
obowi zek zg oszenia Inspektorowi Nadzoru zaistnia ych uzasadnionych w tpliwo ci dotycz cych pod a gruntowego wraz z ich szczegó owym uzasadnieniem i w/w dokumentacj  w 
terminie 7 dni od ich powzi cia. 
W przypadku, wyst pienia gruntów nieno nych nie zlokalizowanych na etapie opracowywania dokumentacji, Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem 
zobowi zany jest wykona  wymian  gruntu na problematycznym odcinku. Wymiana gruntu w niniejszej dokumentacji rozumiana jest jako wykonanie wykopów zgodnie z SST D - 
02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW wraz z wykonaniem nasypów zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW. 
Przy budynkach zabrania si  wykonywania prac sprz tem ci kim, poniewa  móg by on uszkodzi  budynki. Wykonawca zobowi zany jest przedstawi  do akceptacji In yniera Kontraktu 
sprz t, którego b dzie u ywa  do prac w pobli u budynków, zw aszcza zabytkowych. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ci  (PZJ) 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru  programu zapewnienia jako ci (je eli zajdzie taka potrzeba), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru . 
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera : 
a) cz  ogóln  opisuj : 

 organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
  sposób zapewnienia bhp., 
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru ; 
b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-
kontrolne, 

 rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu, 
 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
 sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom 

6.2. Zasady kontroli jako ci robót 
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako  robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i 
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest 
zadowalaj cy. 
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Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i 
odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 
Inspektor Nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do 
robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych 
materia ów. 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z 
jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
Inspektor Nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru  . 
 Na zlecenie Inspektora Nadzoru  Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane 
materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  . 
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru  . 
6.5. Raporty z bada  . 
 Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektor Nadzoru  projektu kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia 
jako ci. 
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru   
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru  uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania  i zapewniona 
mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy   i   producenta materia ów. 
Inspektor Nadzoru  , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . 
Inspektor Nadzoru  mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na 

asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania 
próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru  mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 
 Polsk  Norm  lub 
 aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1  i które spe niaj  wymogi SST. 

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  

 dostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi  Nadzoru  . 
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a  
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót, 
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia In yniera, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych  i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem, kto je przeprowadza , 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si . 
Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru   do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  
Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr  obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w 
jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do  ksi gi  obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie In yniera. 

(4) Pozosta e dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko y odbioru robót, 
e) protoko y z narad i ustale , 
f) korespondencj  na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru  i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  projektow  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 b  wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. 

dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie. 
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawc  i Inspektora Nadzoru  . 
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo wzd  linii osiowej. 
Je li SST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. 
Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru  . 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne 
wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa enia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y 
zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektor Nadzoru   
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  
do czone w formie oddzielnego za cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem  Nadzoru  . 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.  
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru  . 
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru  Odbiór b dzie przeprowadzony 
niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru   
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ciowy 
Odbiór  cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru  . 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. 
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru   
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Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o 
których mowa w dalszej cz ci . 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny 
jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania 
robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z 
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  
wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy. 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

1.dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w trakcie realizacji umowy, 
2.recepty i ustalenia technologiczne, 
3.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina y), 
4.wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST, i  ew. PZJ, 
5.deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
6.opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych 

robót w cicielom urz dze , 
8.geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9.kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 
8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA P ATNOSCI  

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. Koszty likwidacji wszystkich kolizji sieci uzbrojenia terenu stwierdzone w terenie oraz koszty zwi zane z zapewnieniem prawid owego odwodnienia 
korpusu drogowego nale y uj  w cenie ofertowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa  mi dzy innymi: 
 robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w wycenionym lepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za 
wykonanie robót obj tych t  pozycj  kosztorysow .  
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt   wybudowania  objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru  i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

In ynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu, 
(c) op aty/dzier awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  , 
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier i wiate , oraz wszystkie roboty konieczne do zapewnienia p ynno ci 

ruchu 
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt aktualizacji sta ej organizacji ruchu: 
a)   sprawdzenie organizacji pod wzgl dem oznakowania pionowego i poziomego, 
b)   aktualizacja sta ej organizacji ruchu, 
c)   uzyskanie uzgodnie  i zatwierdzenia sta ej organizacji ruchu. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi zmianami ). 
2. Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989r(DZ.U.Nr 30,poz.163 z pó niejszymi zmianami ) 
3. Rozporz dzenie MGPiB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10) 
4. Rozporz dzenie MGPiB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.) 
5. Rozporz dzenie  MI z  3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 i 1134 z dnia 11 lipca 2003 r.) 
6. Rozporz dzenie  MI z  2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrze nia 2004 r z pó niejszymi zmianami) 
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D.01.01.01. ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW  WYSOKO CIOWYCH  

1. WST P 
1.1.Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót, które zostan  wykonane w ramach zadania „Przebudowa drogi 

gminnej w Ostrzeszewie w zakresie przebudowy nawierzchni drogi oraz budowy o wietlenia” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj cy  dokument przetargowy przy zleceniu i   realizacji robót na zadaniu wymienionym w pkt.1.1 
1.3. Zakres robót obj tych  SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót maj cych na celu wytyczenie powierzchni terenu pod urz dzeni a komunikacyjne  oraz wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej - wytyczenie osi trasy i punktów wysoko ciowych  
W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych wchodz : 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych, 
b) uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania terenu, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i ko cowy punkt trasy. 
 Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 . 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych Robót oraz za zgodno  ich z Dokumentacja Projektow . 
2. MATERIA Y 
Do wyznaczania i stabilizacji trasy i punktów wysoko ciowych oraz wznowienia i rozgraniczenia pasa drogowego nale y stosowa : 
 do utrwalenia punktów g ównych  nale y stosowa  pale drewniane z gwo dziem lub pr tem stalowym, s upki betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o 0,50 metra  
 Pale drewniane umieszczone poza granic  robót ziemnych, w s siedztwie punktów za amania trasy, powinny mie rednic  od  0,15 do 0,20 m  i d ugo  od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa  paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m i d ugo ci oko o 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej cej nawierzchni 

bolce stalowe rednicy 5 mm i d ugo ci od  0,04 do 0,05 m. 
 Inne niezb dne elementy zwi zane bezpo rednio z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych oraz wznowieniem i rozgraniczeniem pasa drogowego. 

3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D.00.00.00 . 
3.2. Sprz t pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  nast puj cy sprz t: 
 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 aty, 
 ta my stalowe, szpilki. 

Sprz t stosowany do odtworzenia ulic, jej punktów wysoko ciowych, wznowienia i rozgraniczenia pasa drogowego powinien gwarantowa  uzyskanie wymaganej dok adno ci pomiaru. 

4. TRANSPORT 
Sprz t i materia y mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 . 
Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7) przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dane dotycz ce 
osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko ciowej oraz punktów granicznych nale y pobra  z Powiatowego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami – Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego mo e zg asza  roboty i pobiera  materia y z PODGiK). 
Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s  zgodne z rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste 
rz dne terenu istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi  o tym Inspektora Nadzoru . Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie 
powinno by  zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rz dnych rzeczywistych, akceptowane przez In yniera, zostan  wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, e roboty 
dodatkowe w takim przypadku obci  Wykonawc . 
Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w czasie trwania robót. Je eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj cego zostan  
zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan  one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do obowi zków Wykonawcy. 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych  i punktów  wysoko ciowych 
Punkty wierzcho kowe  i inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w sposób trwa y, przy u yciu pali drewnianych lub s upków betonowych, a tak e dowi zane do punktów 
pomocniczych, po onych poza granic  robót ziemnych.  
Zamawiaj cy powinien za  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzd  osi odcinka  drogowego , a tak e przy ka dym obiekcie in ynierskim. 
Repery robocze nale y za  poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem placu  i obiektów towarzysz cych. Jako repery robocze mo na wykorzysta  punkty sta e na stabilnych, 
istniej cych budowlach wzd  trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale y za  w postaci s upków betonowych lub grubych kszta towników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy osiadanie, zaakceptowany przez In yniera. 
Rz dne reperów roboczych nale y okre la  z tak  dok adno ci , aby redni b d niwelacji po wyrównaniu by  mniejszy od 4 mm/km, stosuj c niwelacj  podwójn  w nawi zaniu do 
reperów pa stwowych.  Repery robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i jednoznaczne okre lenie nazwy reperu i jego rz dnej. 
5.3. Odtworzenie trasy  
Tyczenie trasy nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaj cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej, okre lonej w dokumentacji projektowej. 

ugo  trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w odleg ci zale nej od charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni  co 50 
metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo e by  wi ksze ni  5 cm . Rz dne niwelety punktów osi trasy nale y 
wyznaczy  z dok adno ci  do 1cm w stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w dokumentacji projektowej. 
Usuni cie pali z osi placu  jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic  robót. 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz 
w miejscach wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In yniera. 
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D.M.00.00.00  
Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem powierzchni i punktów wysoko ciowych nale y prowadzi  wed ug ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST D.M.00.00.00 . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest ha (hektometr) odtworzonej powierzchni placów postojowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00  
Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem powierzchni  w terenie nast puje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokó u z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedk ada In ynierowi. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D.M.00.00.00 . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena rycza towa  wykonania robót obejmuje: 
 roboty przygotowawcze, 
 zakup, dostarczenie materia ów,  
 koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcyjnych, 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych  i punktów wysoko ciowych, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych, 
 wykonanie dodatkowych pomiarów  na polecenie inspektora lub projektanta.(przekazanie w formie dwg i papierowej wersji) 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
 wznowienie granic pasa drogowego i oznaczenie odpowiednimi znakami granicznymi 
 rozgraniczenie pasa drogowego i oznaczenie odpowiednimi znakami granicznymi  

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
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D.01.02.04.  ROZBIÓRKI  ELEMENTÓW KOLIDUJ CYCH Z INWESTYCJ  
1. WST P 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z rozbiórk  i przestawieniem elementów wielobran owych  koliduj cych z 
inwestycj  przy realizacji zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeszewie w zakresie przebudowy nawierzchni drogi oraz budowy o wietlenia” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj cy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.Ponadto niniejsza specyfikacja jest uzupe nieniem 
wykonawczym do wszystkich prac, które nie zosta y wymienione w pozycjach kosztorysowych jako szczegó owe pozycje. Maj  tu zastosowanie przede wszystkim pozycje uogólnione wg 
których Wykonawca  rozlicza  b dzie elementy koliduj ce lub konieczne do przestawienia w celu prawid owej realizacji inwestycji.  Dotyczy to wszystkich bran  uj tych w dokumentacji. 
1.3. Zakres robót obj tych  ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z rozbiórk  lub przestawieniem elementów koliduj cych z inwestycj   tj: 

 rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudow  i obramowaniem, 
 rozbiórka nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych wraz z podbudow  i obramowaniem, 
 rozbiórka nawierzchni betonowej wraz z podbudow  i obramowaniem, 
 rozbiórka nawierzchni gruntowej, 
 rozbiórka elementów i konstrukcji stalowych wraz z uzbrojeniem, 
 rozbiórka elementów betonowych i elbetowych w tym przepustów, 
 rozbiórka elementów prefabrykowanych, 
 rozbiórka elementów z tworzyw, 
 przestawienie elementów koliduj cych z inwestycj ,  
 rozbiórka elementów ma ej architektury w tym ogrodze  wraz z furtkami, bramami i osprz tem, 
 przestawienie elementów ma ej architektury,  
 rozbiórka obiektów budowlanych, 
 przestawienie obiektów budowlanych, 
 inne koliduj ce z inwestycj  obiekty do rozbiórki i przestawienia, 
 przesadzenie drzew krzewów oraz zieleni ozdobnej wraz z piel gnacj  po przesadzeniu, 
 regulacja bram furtek, przebudowa ogrodze . 

zgodnie z dokumentacj  wraz z odwiezieniem w miejsce sk adowania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4. Okre lenia podstawowe  
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w  ST D.00.00.00  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D.00.00.00 . 
2. MATERIA Y 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D.00.00.00  
3. SPRZ T 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  elementów koliduj cych z inwestycj  nale y zastosowa  sprz t podany poni ej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
 adowarki, 
 samochody ci arowe, 
 oty pneumatyczne, 
 pi y mechaniczne, 
 szalunki 
 koparki 
 wibratorów p ytowych z os on  z tworzywa sztucznego, do ubijania u onej kostki, 
 wibratory do zag szczania betonu 
 urz dzenia do kruszenia elementów elbetowych 
 betoniarka, drobny sprz t do robót monta owych 
 wig 
 drobny sprz t. 
 inny sprz t niezb dny do prawid owego wykonania prac 

 
Drobne roboty mo na wykonywa  r cznie przy zastosowaniu prostych  narz dzi pomocniczych  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Materia  z rozbiórki mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu. 
Materia y  uzyskane z rozbiórki i nie przeznaczone do ponownego u ytkowania  stanowi  w asno  Wykonawcy  i jego obowi zkiem jest ich odwiezienie na miejsce utylizacji  i pokrycie 
wszelkich  op at z tym zwi zanych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów koliduj cych z inwestycj  obejmuj  usuni cie z terenu budowy wszystkich elementów koliduj cych z dokumentacj  projektow  i ewentualnie 
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Rozbiórki dotycz  równie  elementów innych ni  drogowe.  
 
a) Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudow  i obramowaniem, rozbiórka nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych wraz z podbudow  i 
obramowaniem, rozbiórka nawierzchni betonowej wraz z podbudow  i obramowaniem oraz rozbiórka nawierzchni betonowej  
 W zakresie nale y uj  wszystkie prace niezb dne do dokonania rozbiórek i uporz dkowaniem terenu wraz z utylizacj . Ponad to w celu prawid owego po czenia istniej cej kraw dzi 
nawierzchni, kraw  jezdni powinna zosta  odci ta pi , oczyszczona i obrobiona pionowo. Rozbiórka nawierzchni obejmuje rozbiórk  ka dego typu nawierzchni z elementów rozbieralnych i 
monolitycznych wraz z obramowaniem. Przy usuwaniu warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale y spe ni  warunki okre lone w SST D-05.03.11 „Frezowanie 
istniej cych nawierzchni na zimno” W przypadku nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej  dopuszcza si  r czne prowadzenie prac rozbiórkowych. Kostk  z rozbiórki nale y sk adowa  
na paletach i przewie  w miejsce wskazane przez Zamawiaj cego. Materia y, które przejmuje inwestor nale y odpowiednio zabezpieczy  przed uszkodzeniem i kradzie . Wykonawca jest 
zobowi zany do segregacji materia ów. 
 
b) Rozbiórka elementów stalowych wraz z uzbrojeniem, rozbiórka elementów betonowych i elbetowych w tym przepustów ,rozbiórka elementów prefabrykowanych, 
rozbiórka elementów z tworzyw, rozbiórka elementów ma ej architektury w tym ogrodze  wraz z furtkami, bramami i osprz tem, rozbiórka urz dze  BRD( w tym oznakowania 
pionowego oraz barier drogowych), rozbiórka budynku gospodarczego, rozbiórka piwnicy ziemnej z ceg y oraz inne koliduj ce z inwestycj  obiekty. 
 W zakresie nale y uj  wszystkie prace niezb dne do dokonania rozbiórek i uporz dkowaniem terenu wraz z utylizacj . Poszczególne elementy wielobran owe nale y odpowiednio 
zakwalifikowa  do pozycji kosztorysowych. W sprawach spornych decyzj  podejmuje inspektor nadzoru po zasi gni ciu opinii projektanta. W przypadku rozbiórki elementów, które posiadaj  
przy cza, Wykonawca zobowi zany jest do uzyskania stosownych dokumentów zg oszeniowych od zarz dcy lub w ciciela obiektu z ewentualnym przygotowaniem wniosku wraz z 
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za cznikami i opracowaniami. Elementy pozosta e w terenie nale y zabezpieczy  w sposób niezagra aj cy osobom trzecim. Je eli w wyniku od cze  b  konieczne do poniesienia op aty 
wykonawca dokona ich rozliczenia w ramach pozycji kontraktowej. Wykonawca jest zobowi zany do segregacji materia ów. 
 
c) Przestawienie elementów koliduj cych z inwestycj  , przestawienie elementów ma ej architektury przestawienie obiektów budowlanych oraz przestawienie innych 
obiektów koliduj cych z inwestycj , regulacja bram furtek, przebudowa ogrodze   
 W zakresie nale y uj  wszystkie prace niezb dne do przestawienia obiektów i uporz dkowania terenu wraz z opracowaniami, szkicami, zgodami itp. Przed przyst pieniem do robót 
nale y, ustali  lokalizacj  terenu robót, Wykonawca przed przyst pieniem do robót powinien sporz dzi  protokó  z dokumentacj  fotograficzn  istniej cych elementów przeznaczonych do 
przestawienia na dowód np. z ego ich stanu. Protokó  powinien by  przygotowany w obecno ci w ciciela nieruchomo ci. Rozbiórki nale y wykonywa  r cznie w celu unikni cia 
uszkodzenia  elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania. Materia y z rozbiórki nale y starannie przechowywa  do momentu ich ponownego wbudowania. Je eli w wyniku 
zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca robót w ramach niniejszej ceny 
jednostkowej. Wykonawca w cenie powinien za  maksymalnie do 30% odzysku materia u pozosta a cz  do otworzenia to nowe elementy. Procent odzysku uzale niony jest od 
technologii wykonawcy i mo e by  wi kszy lub wynosi  zero ( wykonawca ilo  odzyskanego materia u kalkuluje na w asne ryzyko). Nast pnie nale y usun  przeszkody, np. drzewa, krzaki, 
obiekty, elementy dróg itd., (przesadzi , ponownie odtworzy ). Po wykonaniu prac nale y wytyczy  now  lokalizacj  przestawianego elementu  w obecno ci w ciciela. Je eli elementy 
przestawiane posiadaj  uzbrojenie, przy cza, domofony itp. itd. , nale y uwzgl dni  ich ponowny monta  na zasadach wy ej opisanych. Je eli zajdzie konieczno  dostosowania 
zagospodarowania terenu do nowych elementów wykonawca dokona takich prac po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, szkiców i uzgodnie  z w cicielem.  
Ponadto po wykonaniu elementów drogi nale y wyregulowa  wysoko ciowo istniej ce bramy i furtki. Regulacja polega na podniesieniu istniej cej bramy i furtki na odpowiedni  wysoko  
wraz z pracami towarzysz cymi. W zakresie robót minimalny zakres zak ada odkopanie fundamentów s upków bramy i furtki, podniesienie bramy i furtki na wymagan  wysoko  lub za 
pomoc  przespawania zawiasów metalowych na odpowiedni  wysoko . Je li nie ma mo liwo ci podniesienia s upków nale y je przed  poprzez przeci cie istniej cych s upków i 
dospawanie s upków odpowiadaj cych stanu istniej cemu na odpowiedni  wysoko . Je eli te prace b  niewystarczaj ce nale y przebudowa  bramy i furtki wraz z dostosowaniem terenu 
do istniej cego zagospodarowania. Je eli b dzie konieczno  przebudowy ogrodzenia na d szym odcinku nale y taka czynno  wykona . Minimalny zakres prac zosta  opisany powy ej. 
Wszystkie elementy stalowe nale y zabezpieczy  dwukrotnie antykorozyjnie z u yciem koloru pierwotnego, Wykonawca przedstawi stosowne szkice i rysunki oraz uzyska odbiór i 
zatwierdzenie w ciciela regulowanego/ przestawianego/przebudowanego obiektu.  

Prace nale y rozlicza  z cen jednostkowych odpowiednio zakwalifikowanych do pozycji kosztorysowych. W sprawach spornych decyzj  podejmuje inspektor nadzoru po 
zasi gni ciu opinii projektanta. Wykonawca jest zobowi zany do segregacji materia ów. 
d) wietliki w piwnicach budynków nale y wyremontowa . Pozostawi  je w stanie nie gorszym od istniej cego. Ocena stanu wietlików nale y do In yniera Kontraktu. 

W zakresie inwestycji przewiduj  si  remont wietlika znajduj cego si  przy budynku nr 66 w miejscowo ci Pelnik. Po ocenie stanu wietlika przez  In yniera Kontraktu i 
przeznaczeniu go do remontu, nale y rozebra  istniej cy wietlik oraz wybudowa  nowy z elementów prefabrykowanych  o wymiarach nie mniejszych ni  100x40x65 cm 
do wietle  okien piwnicznych.  

Wymagania ogólne do wszystkich pozycji opisanych w SST  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami 

projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego 
dzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. Polecenia inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej ni  w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Prace rozbiórkowe nale y wykonywa  r cznie a tam gdzie to jest mo liwe mechanicznie z bezwzgl dnym przestrzeganiem przepisów bhp wraz z wykonaniem stosownych zabezpiecze . 
Prace nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  technologiczn  rozbiórki opracowan  przez wykonawc  a wszystkie zmiany winny by  uzgadniane z inspektorem nadzoru. 

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y wykona  prace zabezpieczaj ce dotycz ce przy czy: Teren rozbiórek nale y wygrodzi  i zabezpieczy  zgodnie z zasadami 
BHP, które wyeliminuj  zagro enia osób trzecich lub ich roszczenia terenu.   
Je li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru mo e poleci  Wykonawcy sporz dzenie takiej dokumentacji, w której 
zostanie okre lony przewidziany odzysk materia ów. 
Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa  mechanicznie lub r cznie w sposób okre lony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by  usuwane bez powodowania zb dnych uszkodze . O ile uzyskane elementy nie staj  si  w asno ci  Wykonawcy, 
powinien on przewie  je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Elementy i materia y, które zgodnie z SST staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinny by  usuni te z terenu budowy. 
Uzyskany gruz , bezu yteczne elementy i materia y z rozbiórki  nadaj ce si  do wykorzystania nale y wbudowa  je li jest to mo liwe. 
Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów koliduj cych z inwestycj , znajduj ce si  w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj  projektow  b  wykonane wykopy drogowe, powinny 
by  tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich wody opadowej. Do y w miejscach, gdzie nie przewiduje si  wykonania wykopów drogowych 
nale y wype ni , warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj cego terenu i zag ci  zgodnie z wymaganiami okre lonymi w SST D.02.03.01 Wykonanie nasypów. 
Je eli w pozycji kosztorysowej bran owej ilo ci prac b  niewystarczaj ce do rozbiórki elementów wyznaczonych w projekcie bran owym to pozosta e brakuj ce ilo ci nale y rozliczy z 
wy ej opisanych pozycji pod warunkiem, i  inwestor nie wyrazi zgody na zwi kszenie pozycji kosztorysowej bran owej.  
 
5.3. Przesadzanie drzew i krzewów oraz zieleni ozdobnej wraz z piel gnacj  po przesadzeniu 
 Sposób realizacji prac nale y wykonywa  w oparciu o specyfikacje z bran y ziele  za czonych do niniejszej dokumentacji. Poni ej podano podstawowy zakres prac, które nale y 
uzupe ni  w zakresie czynno ci i kosztów o w/w specyfikacje. Dopuszcza si  nie usuwa  drzew i krzewów ozdobnych, z terenów oznaczonych jako krzewy, podrost i inne drzewa, z dzia ek 
prywatnych. Taki przypadek ma miejsce je li w ciciele wyra  wol  przesadzenia drzew i krzewów (oraz innej zieleni ozdobnej) we wskazane przez siebie miejsce. W czasie przesadzania, 
drzewa i krzewy musz  by  wykopane ze szczególn  ostro no ci  w celu jak najmniejszego uszkodzenia bry y korzeniowej. Przed przesadzeniem nale y wykona  r cznie wykopy próbne na 
szeroko ci pasa drzew w celu okre lenie rzeczywistego po enia istniej cych sieci. W przypadku decyzji o przesadzaniu Wykonawca powinien zapewni   ywotno  drzew przesadzanych w 
okresie trzech sezonów wegetacyjnych po wykonaniu prac. M odsze drzewa oraz krzewy mog  by  przesadzane z bry  ziemi bez przygotowania, r cznie. Dopuszcza si  przesadzanie 
starszych drzew przesadzark  mechaniczn  dostosowan  do rednicy bry y korzeniowej, tj. od 0,5 do 1,0 m. Wielko  bry y korzeniowej nale y oszacowa  na podstawie obwodu pnia 
zmierzonego na wys. 1,30 cm. Przyj to, e rednica bry y korzeniowej powinna by  3 – 4 razy wi ksza od obwodu pnia. Wielko  do ów do sadzenia powinna mie rednic  wi ksz  o 0,5 m 
od bry y korzeniowej przesadzanego drzewa lub krzewu. Przesadzanie polega na wykopaniu drzewa, przewiezieniu wykopanego drzewa do miejsca sadzenia, opuszczeniu drzewa do 
przygotowanego do u i przytrzymaniu drzewa w pozycji pionowej w celu obsypania ziemi  i zasypania do u. Przed przesadzaniem bry y korzeniowe nale y owin  mchem lub torfem i tkanin  
jutow . Przy zastosowaniu przesadzarki mechanicznej mo liwe jest wykonywanie prac w okresie wegetacyjnym, za wyj tkiem okresu suszy i upa ów. Jednak korzystniejsze jest przesadzanie 
drzew wczesn  wiosn  / do ko ca kwietnia / lub pó  jesieni . Wskazane jest, aby drzewa i krzewy iglaste przesadza  jesieni . W przypadku wielopniowych drzew przed przesadzaniem 
nale y zastosowa  wi zania zabezpieczaj ce poszczególne pnie przed od amaniem. 
Przesadzanie drzewa i krzewów podzielone jest na etapy: 
1. Oszacowanie faktycznej wielko ci bry y korzeniowej (wykonanie wykopu kontrolnego).  2.Wykonanie pe nej piel gnacji, w tym wykonanie ci  sanitarnych i prze wietlenie korony. 
3. Przygotowanie bry y korzeniowe. 4. Odspojenie bry y korzeniowe. 5. Przemieszczanie i zasypka wykopu. 
Piel gnacja w okresie gwarancyjnym (w ci gu 3 lat po przesadzeniu) polega na: 
podlewaniu, 
odchwaszczaniu, 
nawo eniu, 
usuwaniu odrostów korzeniowych, 
poprawianiu misek, 
okopczykowaniu drzew i krzewów jesieni , 
rozgarni ciu kopczyków wiosn  i uformowaniu misek, 
wymianie zniszczonych palików i wi zade , 
przyci ciu z amanych, chorych lub krzy uj cych si  ga zi (ci cia piel gnacyjne  i formuj ce) 
po up ywie roku nale y zdj  zabezpieczenia pni i odci gi.  
Wykonanie przesadzania nale y zleci  firmie specjalistycznej, która ma do wiadczenie w tego typu pracach, dysponuje odpowiednim sprz tem i materia ami, zapewnia piel gnacj  
przesadzonych drzew oraz udziela gwarancji. 
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5.4  Regulacja wysoko ciowa urz dze  infrastruktury, które nale y przewidzie  w kosztach uk adania nawierzchni. 
Przed rozpocz ciem inwestycji Wykonawca powinien dokona  inwentaryzacji stanu technicznego urz dze  w obecno ci gestorów. W przypadku elementów uszkodzonych oraz 

nie estetycznych powinny by  one przed regulacj  wymienione na nowe. Wokó  regulowanych urz dze  u  dwa rz dy kostki granitowej. Nale y wykona  regulacje w azów, studzienek, 
zasuw i innych elementów znajduj cych si  w nawierzchni  wraz z wymian  elementów za krótkich, uszkodzonych, znajduj cych si  w z ym stanie technicznym. Równie  w cenie nale y uj  
wymian  w azów, których nawierzchnia jest nierówna, uszkodzona, posiada sp kania, a ich elementy s  niestabilne.  Po dokonanej regulacji i wymianie  nawierzchnia musi odpowiada  
zapisom specyfikacji w zakresie równo ci powierzchni. Nale y zachowa  spójno  elementów z wytycznymi zarz dcy. W przypadku braku wytycznych w uzgodnieniach nale y pozyska  je 
od zarz dcy obiektu , którego to dotyczy. G boko  wymiany elementów ustalana indywidualnie na budowie po dokonaniu oceny stanu przez Wykonawc  w porozumieniu z Inspektorem. W 
przypadku rozbie nego stanowiska Inspektora i Wykonawcy ostateczn  decyzj  podejmuje Inwestor w porozumieniu z Projektantem. 
 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych 
 Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po usuni tych elementach  powinno spe nia  odpowiednie wymagania okre lone w  ST D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”     
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg s  jednostki wskazane w kosztorysach i przedmiarach 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  . 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót rozbiórkowych lub przestawienia elementów obejmu wszystkie prace opisane w dokumentacji kontraktowej i niezb dne do prawid owego wykonania prac i 
obejmuje mi dzy innymi: 
 oznakowanie robót 
 wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki, 
 rozebranie elementów dróg; 
 usuni cie koliduj cych kamieni i gruzu, 
 odci cie kraw dzi jezdni i zabezpieczenie, 
 rozbiórk  nawierzchni wraz z obramowaniami; 
 zasypanie i zag szczenie do ów rozebranych elementów dróg, 
 przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u ycia, ,ze sk adowaniem na poboczu 
 za adunek, wywiezienie i utylizacja materia ów z rozbiórki, 
 wywóz nadmiaru urobku, 
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania - powierzchniowe lub mechaniczne, 
 wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu; 
 regulacja wysoko ciowa istniej cych bram i furtek w tym osprz tu bram i furtek (tj. zawiasów, rygli itp.) 
 regulacja wysoko ciowa istniej cych podmurówek bram i furtek,  
 regulacja wysoko ciowa urz dze  infrastruktury- studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych.  
 opracowanie dokumentacji odtworzeniowej, 
 dostarczenie materia ów i sprz tu, 
 inne prace towarzysz ce 
 zabezpieczenie elementów antykorozyjnie z u yciem koloru pierwotnego, 
 naprawa elementów nadaj cych si  do wykorzystania, 
 przesadzenie drzew i krzewów oraz zieleni ozdobnej wraz z piel gnacj  po przesadzeniu 
 wyznaczenie obszarów, gdzie w ciciele wykazuj  wol  przesadzenia drzew i krzewów ozdobnych z prywatnych posesji w kolizji z planowan  inwestycj ; 
 oszacowanie faktycznej wielko ci bry y korzeniowej (wykonanie wykopu kontrolnego).  
 wykonanie pe nej piel gnacji, w tym wykonanie ci  sanitarnych i prze wietlenie korony. 
 przygotowanie bry y korzeniowej. 
 odspojenie bry y korzeniowej. 
 przemieszczanie i zasypka wykopu. 
 piel gnacja po przesadzeniu w miejsce wskazane przez w ciciela. 
 przestawienie obiektów ma ej architektury, 
 ewentualna rozbiórka kostki, bruku i innych nawierzchni wraz z przekazaniem jej w cicielowi,  
 przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 uzyskanie protoko u odbioru, 
 dodatkowo cena jednostkowa obejmuje koszty zwi zane z sieciami biegn cymi w zakresie inwestycji, miedzy innymi: 
 regulacja zasuw, studni i innych elementów uzbrojenia terenu,  
 wymian  elementów za krótkich, uszkodzonych, znajduj cych si  w z ym stanie technicznym wraz z wymian  w azów i zasuw na nowe. 
 przestawienie oznakowania elementów sieci np. oznaczenia hydrantów czy przy czy 
 elementy towarzysz ce 
 rozbiórka piwnicy ziemnej 
 rozbiórka budynku gospodarczego 
 transport rozebranych elementów wraz z protoko ami 
 inne prace towarzysz ce. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE  
Normy 
1. PN-S-0225 Drogi samochodowe .Roboty ziemne Wymagania i badania  
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu. 
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D - 02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW 
 1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru wykopów w gruntach rodzimych kategorii zwi zanych z 
zadaniem„Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeszewie w zakresie przebudowy nawierzchni drogi oraz budowy o wietlenia” 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest  jako dokument  kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych: 
 wykonaniem wykopów w gruntach rodzimych z wywozem urobku, 
 przebudowy niezinwentaryzowanych drena y koliduj cych z inwestycj . 

1.4. Okre lenia podstawowe 
 Podstawowe okre lenia  
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemys owych, spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m. 
1.4.5. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m. 
1.4.7. Bagno - grunt organiczny nasycony wod , o ma ej no no ci, charakteryzuj cy si  znacznym i d ugotrwa ym osiadaniem pod obci eniem. 
1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one w obr bie pasa robót drogowych. 
1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem robót drogowych. 
1.4.10. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych 
prac zwi zanych z tras  drogow . 
1.4.11. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:                                         

gdzie: ds

d
sI

 
d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, (Mg/m3), 
ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , s ca do oceny 

zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12 , (Mg/m3). 
1.4.12. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona wg wzoru: 
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60

d
dU                                             

gdzie: 
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.13. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.14. Wymiana gruntu - wykonanie wykopów zgodnie z SST D - 02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW wraz z wykonaniem nasypów zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE  
NASYPÓW. 
1.4.15 Drena  
Istniej cy system odwodnienia liniowego wg bnego , którego zadaniem jest obni enie poziomu wód gruntowych lub pe ni inne funkcje okre lone przez Zarz dc  obiektu.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST oraz poleceniami In yniera. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIA Y (GRUNTY) 
2.1. Zasady wykorzystania gruntów 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mog  by  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi  nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem In yniera. 
 Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c nadmiarem obj to ci robót ziemnych, zosta y za zgod  In yniera wywiezione przez Wykonawc  poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym ni  budowa nasypów lub wykonanie prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej obj to ci gruntów 
przydatnych ze róde  w asnych, zaakceptowanych przez In yniera . 
 Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów powinny by  wywiezione przez Wykonawc  i zutylizowane. Grunty pochodz ce z wykonywania poszerze  mog  
zawiera  domieszki próchnicy, wówczas powinny by  wywiezione na odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale y do obowi zków Wykonawcy. 
2.2. Materia y drena . 
Do budowy drena u nale y u  materia ów zalecanych przez Zarz dc  drena u. W przypadku braku mo liwo ci ustalenia zarz dcy nale y odtworzy  z materia u, który zosta  odkopany 
lub uszkodzony. Je eli niniejszy materia  nie jest ju  produkowany nale y zastosowa  dwie studnie drenarskie w pobli u granic pasa drogowego i po czy  je nowym ruroci giem 
drenarskim pe nym lub z otworami  o rednicy min. 200 mm w otulinie z w ókna kokosowego (w ókno - opcjonalnie uzale nione od rodzaju drena u) w zasypce wirowej o szeroko ci 
minimum szeroko ci rury drenarskiej wykonanej do warstw konstrukcyjnych projektowanego obiektu. rednica rury drenarskiej nie mo e by   mniejsza ni rednica istniej cego 
drena u,. Nale y zastosowa  studnie z tworzywa sztucznego o rednicy zapewniaj cej w ciwe po czenie ruroci gów nie mniejszej ni  400 mm z osadnikiem o g boko ci. 500 mm. 
Nale y stosowa  wy ej opisane parametry studni i ruroci gów drenarskich. 
3. SPRZ T 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki, koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz dzenia do hydromechanizacji itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.), 
 sprz tu zag szczaj cego (walce gumowe), 
 drobny sprz t do wykonywania r cznie wykopów, 
 lub inny sprz t akceptowany przez In yniera. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport gruntów 
 Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu (materia u), jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz od 
odleg ci transportu. Wydajno rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u). 
 Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze  Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile 
zwi kszone odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez In yniera. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Dodatkowo Wykonawca z uprawnionym geodet  zobowi zany jest do wykonania 
szczegó owych pomiarów terenu obj tego robotami ziemnymi jednocze nie opracowuj c projekt, z którego b  wynika  ilo ci robót ziemnych. Pomiary maj  by  wykonane przez 
uprawnianego geodet  przed rozpocz ciem robót i zatwierdzone u In yniera  oraz porównane z map . W przypadku ró ni  pomi dzy map , a terenem nale y je wskaza  przed 
rozpocz ciem robót tak aby geodeta opracowuj cy map  do celów projektowych móg  si  ustosunkowa  i wyja ni  ró nice pomiarów. Pomiary równie  nale y wykona  po robotach 
ziemnych, tak aby mo na by o oceni  ilo ci robót ziemnych. Wykonawca bierze pe  odpowiedzialno  za b dy pomiarowe na podstawie, których wykonawca uzyska  zwi kszenie 
zakresu robót. W ramach ceny Projektant lub In yniera mo e poleci  wykonanie dodatkowych pomiarów. Równie  przy planowaniu rozmieszczenia przez wykonawc  robót gruntów z 
podzia em na przydatne i nieprzydatne do budowy nasypu lub do u ycia w pas drogowy, wykonawca b dzie posi kowa  si  geologiem na podstawie dodatkowych odwiertów, które 
zostan  wykonane w ramach ceny jednostkowej. 
Przy zbli eniach do istniej cych sieci wykonawca zobowi zany jest do wytyczenia palikami przebieg sieci w celu wyznaczenia strefy wykonywania robót r cznie. Wytyczenie wykona  za 
pomoc  detektora.  Roboty ziemne przy drena ach nale y wykonywa  r cznie i z du  ostro no ci  tak aby nie przerwa  istniej cego sytemu drena y. 
Wykonawca zobowi zany jest przed rozpocz ciem robót do rozpoznania lokalizacji zabytków. Wszystkie prace w obr bie zabytków powinny by  prowadzone ze szczególn  
ostro no ci . Wykonawca opracuje i wprowadzi odpowiedni  technologi  zabezpieczenia zabytków. 
5.2. Dok adno  wykonania wykopów i nasypów 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by  wi ksze ni  +10 cm. Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót 
ziemnych nie mo e przekracza  + 1 cm i -3 cm. 
 Szeroko  korpusu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  + 10 cm, a kraw dzie korony drogi nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego warto ci wyra onej tangensem k ta. Maksymalna g boko  nierówno ci na powierzchni 
skarp nie powinna przekracza  10 cm przy pomiarze at  3-metrow , albo powinny by  spe nione inne wymagania dotycz ce równo ci, wynikaj ce ze sposobu umocnienia powierzch  
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego 
warunki terenowe, wykona  urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawa  w ca ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce 
prawid owe odwodnienie. 
 Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich d ugotrwa  nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i 
zast pienia ich gruntami przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi by  poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 Roboty ziemne przy drena ach nale y wykonywa  r cznie i z du  ostro no ci  tak aby nie przerwa  istniej cego sytemu drena y. Istniej ce drena e nale y przebudowa  
umieszczaj c dwie studnie drenarskie w pobli u granic pasa drogowego i po czy  je nowym ruroci giem drenarskim o rednicy min. 200 mm w otulinie z w ókna kokosowego. rednica 
rury drenarskiej nie mo e by   mniejsza ni rednica istniej cego drena u,. Nale y zastosowa  studnie z tworzywa sztucznego o rednicy zapewniaj cej w ciwe po czenie ruroci gów 
nie mniejszej ni  400 mm z osadnikiem o g boko ci. 500 mm. W razie konieczno ci wynikaj cej np.: z przyj tych rozwi za  projektowanych b  istniej cych obiektów nale y 
zastosowa  odpowiedni  ilo  studni po rednich. Wszystkim istniej cym wylotom drena y w obr bie prowadzonych robót nale y zapewni  odprowadzenie wód do najbli szego 
odbiornika lub, je eli to niemo liwe, do kanalizacji deszczowej. Nale y stosowa  wy ej opisane parametry studni i ruroci gów drenarskich. Koszty zwi zane z przebudow  drena y 
zapewniaj  w ciwe odwodnienie pasa drogowego i terenów przyleg ych nale y uj  w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji dotycz cej wykonania wykopów. W przypadku gdy 
nale y wyj  poza pas drogi w celu dokonania pe nej przebudowy nale y uzyska  zgod  w ciciela nieruchomo ci na wykonanie robót. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
 Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa  w 
kierunku podnoszenia si  niwelety. 
 W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny i nada  przekrojom poprzecznym spadki, umo liwiaj ce szybki odp yw wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by  mniejszy ni  4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni  2% w przypadku 
gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dni  ewentualny wp yw kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spe nienie wymaga  dotycz cych 
prawid owego odwodnienia wykopu w czasie post pu robót ziemnych. 
 ród a wody, ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych. W 
przypadku braku mo liwo ci odwodnienia liniowego nale y zastosowa  mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, ig ofiltry itp., których koszty nale y wliczy  w niniejsz  
jednostk  obmiarow . W oparciu o dokumentacj  geotechniczn  nie nale y wycenia  czasu prac pompy poniewa  poziom wód gruntowych w zale no ci od pory roku , miejsca 
wykonywania odwiertów, wyst puj cym opadom ulega zmianie. Wykonawca powinien za  prac  pomp przy za eniu niekorzystnych warunków wodnych i terenowych. 
5.5. Rowy 
 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST. Szeroko  dna i g boko  rowu nie mog  ró ni  si  od wymiarów 
projektowanych o wi cej ni  +5 cm. Dok adno  wykonania skarp rowów powinna by  zgodna z okre lon  dla skarp wykopów w SST D-02.01.01. 
5.6. Wymagania dotycz ce zag szczenia 
 Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spe nia  wymagania, dotycz ce minimalnej warto ci wska nika zag szczenia (Is), 
podanego w tablicy 1. 
Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
Strefa korpusu Minimalna warto  Is  
Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,00 
Na g boko ci od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 1,00 
 Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe niaj  wymaganego wska nika zag szczenia, to przed u eniem konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci  
do warto ci Is, podanych w tablicy 1. 
 Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog  by  osi gni te przez bezpo rednie zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj rodki w celu 
ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj cego uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szczenia. Mo liwe do zastosowania rodki, o ile nie s  okre lone w SST, proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji In ynierowi. 
 Dodatkowo in ynier mo e poleci  sprawdzenie no no ci warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modu u odkszta cenia E2 zgodnie z 
PN-02205:1998 rysunek 4. 
Minimalna warto  modu u zag szczenia E2 na powierzchni robót ziemnych powinna wynosi  min. 120 MPa. 
5.7. Ruch budowlany 
 Nie nale y dopuszcza  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo  warstwy gruntu (nadk adu) powy ej rz dnych robót ziemnych jest mniejsza ni  0,3 metra. 
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 Z chwil  przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si  po nim jedynie ruch maszyn wykonuj cych t  czynno  budowlan . Mo e odbywa  si  
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj  uszkodze  powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodze  powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania podanych powy ej warunków obci a Wykonawc  robót ziemnych. 
5.8. Umocnienie cian wykopów. 
 ciany wykopów winny by  zabezpieczone na czas robót wg, SST i zalece  In yniera zgodnie z warunkami BHP. W szczególno ci zabezpieczenie mo e polega  na: 
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 
- podparciu lub rozparciu cian wykopów, 
- stosowaniu cianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentacji 
 Do podparcia lub rozparcia cian wykopów mo na stosowa  drewno, elementy stalowe lub inne materia y zaakceptowane przez In yniera. 
5.9 Drena  
Koliduj ce drena e z inwestycj  lub uszkodzone drena e nale y odbudowa  zgodnie z wydanymi warunkami przez Zarz dc . W przypadku gdy ustalenie zarz dcy jest niemo liwe 
nale y istniej ce drena e, koliduj ce z Inwestycj  przebudowa  umieszczaj c dwie studnie drenarskie w pobli u granic pasa drogowego i po czy  je nowym ruroci giem drenarskim 
pe nym lub z oczkami o rednicy min. 200 mm w otulinie z w ókna kokosowego (w ókno - opcjonalnie uzale nione od rodzaju drena u) w zasypce wirowej o szeroko ci minimum 
szeroko ci rury drenarskiej wykonanej do warstw konstrukcyjnych projektowanego obiektu. rednica rury drenarskiej nie mo e by   mniejsza ni rednica istniej cego drena u,. Nale y 
zastosowa  studnie z tworzywa sztucznego o rednicy zapewniaj cej w ciwe po czenie ruroci gów nie mniejszej ni  400 mm z osadnikiem o g boko ci. 500 mm. W razie 
konieczno ci wynikaj cej np.: z przyj tych rozwi za  projektowanych b  istniej cych obiektów nale y zastosowa  odpowiedni  ilo  studni po rednich. Wszystkim istniej cym 
wylotom drena y w obr bie prowadzonych robót nale y zapewni  odprowadzenie wód do najbli szego odbiornika lub, je eli to niemo liwe, do kanalizacji deszczowej. Nale y stosowa  
wy ej opisane parametry studni i ruroci gów drenarskich. Koszty zwi zane z przebudow  drena y zapewniaj  w ciwe odwodnienie pasa drogowego i terenów przyleg ych nale y 
uj  w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji dotycz cej wykonania wykopów. W przypadku gdy nale y wyj  poza pas drogi w celu dokonania pe nej przebudowy nale y uzyska  
zgod  w ciciela nieruchomo ci na wykonanie robót. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Zasady ogólne kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przed przyst pieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi  prawid owo  wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej . W czasie 
kontroli szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj cy ich w ciwo ci, 
b) zapewnienie stateczno ci skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu, 
d) dok adno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie), 
e) zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed ug wymaga  okre lonych w punkcie 5.2. 
6.3 Kontrola robót drenarskich 
a) zgodno  robót z wydanymi warunkami 
b) zapewnienie odp ywu wód na podstawie wykonanych pomiarów geodezyjnych 
c) uzyskanie zag szcze  okre lonych w SST D.02.03.01 
d) uzyskanie protoko u odbioru od Zarz dcy 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu na podstawie obmiarów w terenie. 

Jednostk  obmiarow  dla drena y jest komplet – oznacza to wszystkie prace oraz materia y niezb dne do wykonania okre lonej roboty budowlanej wykonanej zgodnie z 
warunkami zarz dcy lub specyfikacj  techniczn . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Wykopy - p aci si  za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:  
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
b) prace geodezyjne pomiaru terenu przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu 
c) wytyczenie sieci istniej cych w terenie i wyznaczenie strefy robót r cznych 
d) oznakowanie robót, 
e) opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytków, 
f) wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie, przemieszczenie, za adunek, przewiezienie, wy adunek, rozplantowanie i zabezpieczenie 

urobku na odk adzie, 
g) odwodnienie wykopu - powierzchniowe lub mechaniczne  
h) zabezpieczanie cian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP i SST 
i) profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z SST D04.01.01, 
j) cinanie skarp, 
k) zag szczenie powierzchni wykopu ,  
l) przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej, 
m) wykonanie, utrzymanie i rozebranie dróg na terenie budowy i na zwa ce  
n) rekultywacj  terenu  

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod o a przez obci enie p yt  
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
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D  02.03.01 WYKONANIE  NASYPÓW - UZUPE NIENIEM  UBYTKÓW ORAZ DOSTOSOWANIE SI  DO PROFILU POD NEGO 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru nasypów w gruntach  zwi zanych z zadaniem „Przebudowa drogi 
gminnej w Ostrzeszewie w zakresie przebudowy nawierzchni drogi oraz budowy o wietlenia” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest  jako dokument  kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia wykonania nasypów wraz z formowaniem i zag szczaniem z przywiezieniem materia u z dokopu. 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemys owych, spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysoko  nasypu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m. 
1.4.5. Nasyp redni - nasyp, którego wysoko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko  przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m. 
1.4.8.    Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one w obr bie pasa robót drogowych. 
1.4.9.    Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem robót drogowych. 
1.4.10.  Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie  
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras   
drogow . 
1.4.11. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:  
  

ds

d
sI                                                                          

gdzie: 
d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, (Mg/m3), 
ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , s ca do oceny 

zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12, (Mg/m3). 
1.4.12. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona wg wzoru: 
   

10

60

d
d

U
                                                                     

gdzie: 
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.13. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 
2. MATERIA Y (GRUNTY) 
 Grunty i materia y  dopuszczone do budowy nasypów powinny spe nia  wymagania okre lone w PN-S02205.  
Przewiduje si  , e grunt do wykonywania nasypów pochodzi  b dzie z dokopu. 
Wskazane jest u ycie do budowania nasypów gruntów o wska niku ró noziarnisto ci U>3,  
Górne warstwy nasypów o grubo ci co najmniej 0,5 m i grunt na wymian  , nale y budowa  z gruntów niewysadzinowych (np. pospó ka) o wska niku ró noziarnisto ci U>5 i 
wodoprzepuszczalno ci k10>5,2 m/dob . Grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera wykonawca i przedk ada do akceptacji In yniera. 
3. SPRZ T 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Dobór sprz tu  
 W tablicy 2 podano, dla ró nych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprz tu zag szczaj cego. Sprz t do zag szczania powinien by  zatwierdzony przez 
In yniera. 
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz tu zag szczaj cego wg [13] 

  
Rodzaje urz dze  
zag szczaj cych 

Rodzaje gruntu 
Uwagi o 

przydatno ci 
maszyn 

niespoiste: piaski, wiry, pospó ki spoiste: p y gliny, i y gruboziarniste i kamieniste 
grubo  warstwy 

[ m ] 
liczba przej  

n *** 
grubo  warstwy 

[ m ] 
liczba przej  

n *** 
grubo  warstwy 

[ m ] 
liczba przej  

n *** 
Walce statyczne  g adkie * 0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 
Walce statyczne 
oko kowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne ogumione 
* 0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne g adkie **  0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 
Walce wibracyjne 
oko kowane ** 0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zag szczarki wibracyjne ** 0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 
Ubijaki szybkouderzaj ce 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 
Ubijaki o masie od 1 do 10 
Mg zrzucane z wysoko ci 
od 5 do 10 m 

2,0 do 8,0 4 do 10 uderze  
w punkt 1,0 do 4,0 3 do 6 uderze  w 

punkt 1,0 do 5,0 3 do 6 uderze  w 
punkt   

*) Walce statyczne s  ma o przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie nale y zag szcza  warstwy grubo ci  15 cm, cie sze warstwy nale y zag szcza  statycznie. 
***) Warto ci orientacyjne, w ciwe nale y ustali  na odcinku do wiadczalnym. 
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Uwagi: 1) Do zag szczania górnych warstw pod a. Zalecane do codziennego wyg adzania (przywa owania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadaj  si  do gruntów nawodnionych. 
3) Ma o przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne s  walce rednie i ci kie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ci kie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospó ek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek w skich przekopów 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport gruntów 
 Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu (materia u), jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz od 
odleg ci transportu. Wydajno rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u). 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie  nasypów 
5.2.1. Przygotowanie pod a w obr bie podstawy nasypu 
 Przed przyst pieniem do budowy nasypu nale y w obr bie jego podstawy zako czy  roboty przygotowawcze, okre lone w przedmiarze robót. 
5.2.2. Zag szczenie gruntów w pod u nasypów 
 Wykonawca powinien skontrolowa  wska nik zag szczenia gruntów rodzimych, zalegaj cych w górnej strefie pod a nasypu, do g boko ci 0,5 metra od powierzchni 
terenu. Je eli warto  wska nika zag szczenia jest mniejsza ni  okre lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dog ci  pod e tak, aby powy sze wymaganie zosta o spe nione. 

Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 3 nie mog  by  osi gni te przez bezpo rednie zag szczenie pod a, to nale y podj rodki w celu ulepszenia 
gruntu pod a, umo liwiaj ce uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szczenia. 
Tablica 3. Wymagane zag szczenie pod a nasypów 
 Wska nik zag szczenia 

Is  
pod nasypami o 
wysoko ci do 2 m 

Wska nik 
zag szczenia Is 
pod nasypami o 
wysoko ci ponad 2 m 

Wtórny modu  odkszta cenia 
E2 [MPa] 
Grunty spoiste Grunty 

niespoiste 
Drogi o ruchu KR 5 – KR 6 (droga g ówna) 1,00 0,97 30 40 
Drogi o ruchu KR 3 – KR 4 0,97 0,95 30 40 
Drogi o ruchu KR 1 – KR 2, 0,95 0,95 30 30 
Chodniki 0,92 0,92 - - 
Decyzj  o przyj tym na podstawie PN-S-02205 wska niku zag szczenia podejmie In ynier kontraktu w uzgodnieniu z Inwestorem po zaopiniowaniu przez Projektanta po wykonaniu 
wykopów i ocenie rodzaju i stanu pod a. 
5.2.3. Zasady wykonania nasypów 
5.2.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
 Nasypy powinny by  wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu pod nego, które okre lono w dokumentacji projektowej, z uwzgl dnieniem 
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez In yniera. 
 W celu zapewnienia stateczno ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
a) Nasypy nale y wykonywa  metod  warstwow , z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny by  wznoszone równomiernie na ca ej szeroko ci. 
b) Grubo  warstwy w stanie lu nym powinna by  odpowiednio dobrana w zale no ci od rodzaju gruntu i sprz tu u ywanego do zag szczania. Przyst pienie do wbudowania kolejnej 

warstwy nasypu mo e nast pi  dopiero po stwierdzeniu przez In yniera  prawid owego wykonania warstwy poprzedniej. 
c) Grunty o ró nych w ciwo ciach nale y wbudowywa  w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo ci na ca ej szeroko ci nasypu. Grunty spoiste nale y wbudowywa  w dolne, a 

grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nale y wbudowywa  poziomo, a warstwy gruntu ma o przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni oko o 4% +1%. Kiedy nasyp jest 

budowany w terenie p askim spadek powinien by  obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by  jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukszta towanie 
powierzchni warstwy powinno uniemo liwia  lokalne gromadzenie si  wody. 

e) Je eli w okresie zimowym nast puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by  ukszta towane 
ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem cieku. Takie ukszta towanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych 
powierzchni po lizgu w gruncie tworz cym nasyp. 

f) Górne warstwy nasypu, o grubo ci co najmniej 0,50 metra nale y wykona  z gruntów niewysadzinowych, o wska niku wodoprzepuszczalno ci k10 nie mniejszym od 5,2 m/dob . 
Je eli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich w ciwo ciach, In ynier mo e wyrazi  zgod  na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizacj  cementem, wapnem lub 
popio ami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no no ci i mrozoodporno ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegaj cej na 
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by  bezzw ocznie wbudowany w nasyp. In ynier mo e dopu ci  czasowe sk adowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

h) Wykonawca zobowi zany jest przed rozpocz ciem robót do rozpoznania lokalizacji zabytków. Wszystkie prace w obr bie zabytków powinny by  prowadzone ze szczególn  
ostro no ci . Wykonawca opracuje i wprowadzi odpowiedni  technologi  zabezpieczenia zabytków. 

5.2.3.2. Poszerzenie nasypu 
Przy poszerzeniu istniej cego nasypu nale y wykonywa  w jego skarpie stopnie o szeroko ci do 1,0 metra. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosi  4% +1% w kierunku 
zgodnym z  pochyleniem skarpy. 
 Wyci cie stopni obowi zuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyleg ych cz ci nasypu, wykonanych z gruntów o ró nych w ciwo ciach lub w ró nym czasie. 
5.2.3.3. Wykonywanie nasypów na bagnach 
 Nasypy na bagnach powinny by  wykonane wed ug oddzielnych wymaga , opartych na: 
a) wynikach bada  g boko ci, typu i warunków hydrologicznych bagna, 
b) wynikach bada  próbek gruntu bagiennego z uwzgl dnieniem okre lenia rodzaju gruntu wype niaj cego bagno, wspó czynników filtracji, bada  edometrycznych, wilgotno ci itp., 
c) obliczeniach stateczno ci nasypu, 
d) obliczeniach wielko ci i czasu osiadania, 
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 
W czasie wznoszenia korpusu metod  warstwow  obowi zuj  ogólne zasady okre lone w p. 5.2.3.1. 
5.2.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Wykonywanie nasypów nale y przerwa , je eli wilgotno  gruntu przekracza warto  dopuszczaln , to znaczy jest wi ksza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  10% jej warto ci. 
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Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uk ada  nast pnej warstwy gruntu. 
Osuszenie mo na przeprowadzi  w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zako czeniu robót ziemnych powinny by  równe i mie  spadki 
potrzebne do prawid owego odwodnienia, wed ug p. 5.23.1, poz. d). 
W okresie deszczowym nie nale y pozostawia  niezag szczonej warstwy do dnia nast pnego. Je eli warstwa gruntu niezag szczonego uleg a przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w 
stanie osuszy  jej i zag ci  w czasie zaakceptowanym przez In yniera, to mo e on nakaza  Wykonawcy usuni cie wadliwej warstwy. 
5.2.3.5. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo liwe osi gni cie w nasypie wymaganego wska nika zag szczenia gruntów. 
Nie dopuszcza si  wbudowania w nasyp gruntów zamarzni tych lub gruntów przemieszanych ze niegiem lub lodem. 
W czasie du ych opadów niegu wykonywanie nasypów powinno by  przerwane. Przed wznowieniem prac nale y usun nieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Je eli warstwa niezag szczonego gruntu zamarz a, to nie nale y jej przed rozmarzni ciem zag szcza  ani uk ada  na niej nast pnych warstw. 
5.2.4. Zag szczenie gruntu 
5.2.4.1. Ogólne zasady zag szczania gruntu 
 Ka da warstwa gruntu jak najszybciej po jej roz eniu, powinna by  zag szczona z zastosowaniem sprz tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst puj cych 
warunków. 
 Roz one warstwy gruntu nale y zag szcza  od kraw dzi nasypu w kierunku jego osi. 
5.2.4.2. Grubo  warstwy 
 Grubo  warstwy zag szczonego gruntu oraz liczb  przej  maszyny zag szczaj cej zaleca si  okre li  do wiadczalnie dla ka dego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie 
z zasadami podanymi w punkcie 5.2.4.5. 
 Orientacyjne warto ci, dotycz ce grubo ci warstw ró nych gruntów oraz liczby przejazdów ró nych maszyn do zag szczania podano w punkcie 3. 
5.2.4.3. Wilgotno  gruntu 
 Wilgotno  gruntu w czasie zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej, z tolerancj  od -20% do +10% jej warto ci. 
 Je eli wilgotno  naturalna gruntu jest ni sza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  20% jej warto ci, to wilgotno  gruntu nale y zwi kszy  przez dodanie wody. 
 Je eli wilgotno  gruntu jest wy sza od wilgotno ci optymalnej o ponad 10% jej warto ci, grunt nale y osuszy  w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona  
drena  z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by  zaakceptowany przez In yniera. 
Sprawdzenie wilgotno ci gruntu nale y przeprowadza  laboratoryjnie, z cz stotliwo ci  okre lon  w punkcie 6.3.2 i 6.3.3. 
5.2.4.4. Wymagania dotycz ce zag szczania 
Ka da warstwa gruntu powinna by  zag szczona jak najszybciej po jej roz eniu z zastosowaniem sprz tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst puj cych warunków. 
Wymagan  wilgotno  zag szczanego gruntu, procedur  zag szczania i grubo  warstw nale y okre li  do wiadczalnie podczas próbnego zag szczania stosowanym sprz tem. 
Roz one warstwy gruntu nale y zag szcza  od kraw dzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejn  warstw  gruntu mo na uk ada  po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów ju  

onej warstwy. 
Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no no ci sprawdza si  przez badanie wska nika zag szczenia Is oraz wtórnego modu u odkszta cenia E2. 
Oceny zag szczenia nale y dokonywa  na podstawie wska nika zag szczenia Is. 
Wska nik zag szczenia gruntów w nasypach, okre lony wg BN-77/8931-12 ,nie mo e by  mniejszy ni : 
lokalizacja Projektowana droga – KR1 

/KR1 - KR3/ 
górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,00 
ni ej l ce warstwy nasypu do g boko ci od niwelety robót ziemnych 1,2 m 0,97 
warstwy nasypu na g boko ci od powierzchni robót ziemnych poni ej 1,2 m 0,95 
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubo ci do 20 cm powinna mie  wska nik zag szczenia Is  0,95. 
Jako kryterium zast pcze oceny wymaganego zag szczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wska nika zag szczenia, nale y przyjmowa  warto  wska nika odkszta cenia 
Io wg za cznika B normy PN-S-02205 [11], równego stosunkowi odkszta cenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. 
Wska nik odkszta cenia Io dla wirów, pospó ek i piasków powinien wynosi : 
- 2,2 przy wymaganej warto ci Is>1,00 
- 2,5 przy wymaganej warto ci Is<1,00. 
Ca ciowej oceny cech no no ci warstwy gruntu dokonuje si  na podstawie pomiaru wtórnego modu u odkszta cenia E2, za pomoc  obci enia statycznego p yt  o rednicy 300 mm. 
Wymagane minimalne warto ci wtórnego modu u odkszta cenia E2 nale y przyjmowa  wg PN-S-02205. 
Je eli badania kontrolne wyka , e zag szczenie warstwy nie jest wystarczaj ce to Wykonawca powinien spulchni  warstw , doprowadzi  grunt do wilgotno ci optymalnej i powtórnie 
zag ci . 
Je eli powtórne zag szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia Wykonawca powinien usun  warstw  i wbudowa  nowy materia , o ile In ynier nie 
zezwoli na ponowienie próby prawid owego zag szczenia warstwy. 
5.3.4.5. Próbne zag szczenie 
 Odcinek do wiadczalny dla próbnego zag szczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by  wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym uk ada 
si  grunt czterema pasmami o szeroko ci od 3,5 do 4,5 m ka de. Poszczególne  warstwy uk adanego gruntu powinny mie  w ka dym pasie inn  grubo  z tym, e wszystkie musz  
mie ci  si  w granicach w ciwych dla danego sprz tu zag szczaj cego. Wilgotno  gruntu powinna by  równa optymalnej z tolerancj  podan  w punkcie 5.3.4.3. Grunt u ony na 
poletku wed ug podanej wy ej zasady powinien by  nast pnie zag szczony, a po ka dej serii przej  maszyny nale y okre li  wska niki zag szczenia,  dopuszczaj c stosowanie 
innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugi ciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 
 Oznaczenie wska nika zag szczenia nale y wykona  co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny umo liwi  ustalenie wska nika zag szczenia w dolnej 
cz ci warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zag szczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4.4 dokonuje si  wyboru sprz tu i ustala si  potrzebn  liczb  
przej  oraz grubo  warstwy rozk adanego gruntu. 
5.6 Podsypki, obsypki, zasypki i nasypy dla sieci podziemnych uzbrojenia terenu 
Wykonawca mo e przyst pi  do uk adania podsypek po uzyskaniu zezwolenia In yniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Materia  do fundamentów,  zasypek itd ma 
odpowiada  wymaganiom norm bran owych w przypadku ich braku materia em nasypowym. Ilo ci s  rozliczne wg. m3 nasypu.  
Warunki wykonania podsypki (wymiana gruntu) pod ruroci g: 
1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio po zako czeniu prac w wykopie; 
2) Przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych; 
3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubo ci 10 cm; 
4) Ca kowita grubo  podk adu wynosi min. 20 cm. Powinna to by  warstwa sta a na ca ej powierzchni rzutu obiektu; 
5) Wska nik zag szczenia podk adu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od J s = 0,99 wed ug próby normalnej Proctora; 
Obsypka i zasypka ruroci gu – wymiana gruntu: 
 Wykonawca mo e przyst pi  do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia In yniera, co powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania obsypki i zasypki – kruszywem dowiezionym: 
1) Obsypanie i zasypywanie ruroci gów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewidzianych robót; 
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2) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 
– obsypki 0,15÷0,25 m - przy stosowaniu ubijaków r cznych aby nie dosz o do   przesuni cia rury; 

        –  zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijaków mechanicznych; 
3) Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy ni  Is = 1,00 wg próby normalnej Proctora; 
Zasypanie wykopu piaskiem do 1 m poni ej poziomu terenu – wymiana gruntu: 
1) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 
        –  zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijaków mechanicznych; 
2) Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy ni  

 Is = 1,00 wg próby normalnej Proctora; 
Zasypanie wykopu do poziomu terenu warstw  piasku o grubo ci 1 m. 
1) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 
        –  zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijaków mechanicznych; 
2) Wska nik zag szczenia podk adu nie powinien by  mniejszy od Js=1,00 wed ug próby normalnej Proctora. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 
6.2. Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów 
6.2.1. Rodzaje bada  i pomiarów 
Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w p. 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 
 Szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
a) badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zag szczenia nasypu, 
d) pomiary kszta tu nasypu. 
6.2.2. Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów 
 Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypu powinny by  przeprowadzone na próbkach pobranych z ka dej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
pochodz cej z nowego ród a, jednak nie rzadziej ni  jeden raz na 3000 m3. W ka dym badaniu nale y okre li  nast puj ce w ciwo ci: 
 sk ad granulometryczny, wg PN-B-04481 , 
 zawarto  cz ci organicznych, wg PN-B-04481, 
 wilgotno  naturaln , wg PN-B-04481 , 
 wilgotno  optymaln  i maksymaln  g sto  obj to ciow  szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481  
 granic  p ynno ci, wg PN-B-04481 , 
 kapilarno  biern , wg PN-B-04493 , 
 wska nik piaskowy, wg PN-S-02205 

6.2.3. Badania kontrolne prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj  na sprawdzeniu: 
a) prawid owo ci rozmieszczenia gruntów o ró nych w ciwo ciach w nasypie, 
b) odwodnienia ka dej warstwy, 
c) grubo ci ka dej warstwy i jej wilgotno ci przy zag szczaniu; nie rzadziej ni  jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych  
e) przestrzegania ogranicze  okre lonych dotycz cych wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
6.2.4. Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz pod a nasypu 
 Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz pod a nasypu polega na skontrolowaniu zgodno ci warto ci wska nika zag szczenia Is lub stosunku modu ów odkszta cenia z 
warto ciami okre lonymi w p. 5.2.4.4. Do bie cej kontroli zag szczenia dopuszcza si  aparaty izotopowe wyskalowane w warunkach budowy . 
Oznaczenie wska nika zag szczenia Is powinno by  przeprowadzone wed ug normy BN-77/8931-12 , oznaczenie modu ów odkszta cenia wed ug normy PN-S-02205 
 Zag szczenie ka dej warstwy nale y kontrolowa  nie rzadziej ni : 
 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre lenia warto ci Is, 
 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre lenia pierwotnego  i wtórnego modu u odkszta cenia. 

 Wyniki kontroli zag szczenia robót Wykonawca powinien wpisywa  do dokumentów laboratoryjnych. Prawid owo  zag szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pod a 
pod nasypem powinna by  potwierdzona przez In yniera wpisem w dzienniku budowy. 
6.2.5. Kontrola zag szczenia gruntu zasypki 
 Zaleca si  sprawdzenie wska nika zag szczenia metodami „in-situ” (np. czujnikami elektronicznymi) ka dej warstwy gruntu oraz sprawdzaj co metod  Proctora np. co 3 
warstw  lub wed ug decyzji In yniera. Miejsca bada  oraz otwory, z których pobierane s  próbki gruntu do kontroli powinny by  umiejscowione w po owie d ugo ci konstrukcji, w 
odleg ci 0,1 m i 1,0 m os jej cianki, a z ka dego otworu nale y pobra  po 2 próbki. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 oznakowanie robót, 
 zakup kruszywa oraz transport, 
 profilowanie i zag szczenie pod a, 
 wbudowanie dostarczonego kruszywa w nasyp, 
 zag szczenie kruszywa, 
 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
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 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
 rekultywacj  dokopu i terenu przyleg ego do drogi, 
 odwodnienie terenu robót -  powierzchniowe lub mechaniczne 
 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a nast pnie ich rozebranie, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytków, 
 inne niezb dne czynno ci zwi zane bezpo rednio z wykonaniem nasypów.  

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i 

pod a przez obci enie p yt  
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
7. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D.02.03.01. Wykonanie nasypów 

„Remont drogi gminnej z msc. Marcinkowo do msc. Purdka” 
26 

 
 
 
 
 
 
 
 



D.04.01.01. Koryto z profilowaniem i zag szczaniem pod a 

„Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeszewie w zakresie przebudowy nawierzchni drogi oraz budowy o wietlenia” 
27 

D.04.01.01 PROFILOWANIE I ZAG SZCZANIE POD OZA  
1. WST P 
1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z  profilowaniem i zag szczaniem pod a pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeszewie w zakresie przebudowy nawierzchni drogi oraz budowy o wietlenia” 
1.2. Zakres stosowania  ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj cy dokument przetargowy i kontraktowy przy  realizacji robót  wymienionych w pkt.1.1  
1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z profilowaniem  i zag szczaniem pod a pod warstwy  konstrukcyjne 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Pod e- grunt rodzimy lub nasypowy le cy pod nawierzchni  do g boko ci  przemarzania  
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „ Wymagania ogólne” . 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania  oraz za zgodno  z Dokumentacj  projektow  , SST i poleceniami In yniera    
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne ” . 
2. MATERIA Y 
Nie wyst puj . 
3. SPRZ T 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.1. Sprz t do wykonania robót 
Do  profilowania i zag szczania pod a nale y stosowa  nast puj cy sprz t: 
 równiarka samobie na typu ci kiego  
 spycharki uniwersalne z uko nie ustawianym lemieszem;  
 drobny sprz t r czny do profilowania r cznego , w miejscach gdzie inny sprz t nie mo e mie  zastosowania  
 walców statycznych wibracyjnych. 

Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a. 
4. TRANSPORT 
Wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w ST D.M.00.00.00  „ Wymagania ogólne „. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Profilowanie i zag szczanie pod a 
Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y uzupe ni  ubytki w istniej cej nawierzchni oraz poboczach kruszywem nasypowym zgodnie z ST D.02.03.01  w sposób umo liwiaj cy 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si , aby rz dne terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz dne pod a. 
Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj  zani enia poziomu w pod u przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni  pod e na g boko  
zaakceptowan  przez In yniera, dowie  dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych 
wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania warto ci wska nika zag szczenia, okre lonych w tablicy 1. 
Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod a (Is) 

 Strefa korpusu Minimalna warto  Is 
Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,00 
Na g boko ci od 20 do 50 cm od powierzchni 
pod a 

  
1,00 

Do profilowania pod a nale y stosowa  równiarki. ci ty grunt powinien by  wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. 
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego zag szczania. Zag szczanie pod a nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia  zgodnie z  BN-
77/8931-12 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  tworz cy pod e uniemo liwia przeprowadzenie badania zag szczenia, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  

ytowych. Nale y okre li  pierwotny i wtórny modu  odkszta cenia pod a wed ug PN-S-02205 . Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2. 
Wilgotno  gruntu pod a podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%. 
5.2. Utrzymanie  wyprofilowanego i zag szczonego pod a 
Pod e po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w dobrym stanie. 
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. 
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej warstwy mo na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu pod a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw  wykona 
on na w asny koszt. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
6.1. Badania w czasie robót 
6.1.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a podaje tablica 2. 

Lp. Wyszczególnienie bada  
i pomiarów 

Minimalna cz stotliwo  
bada  i pomiarów 

1 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu 
2 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 
3 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
4 Rz dne wysoko ciowe co 100 m  
5 Ukszta towanie osi w planie *) co 100 m  
6 Zag szczenie, wilgotno  gruntu pod a w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych uków poziomych  
6.1.2. Szeroko   profilowanego pod a 
Szeroko  profilowanego pod a nale y sprawdza  co 100 m i szeroko  nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm i -5 cm. 
6.1.3. Równo  profilowanego pod a 
Nierówno ci pod ne profilowanego pod a nale y mierzy  4-metrow at  zgodnie z norm  BN-68/8931-04 . 
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Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  4-metrow at . 
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm. 
6.1.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne  profilowanego pod a powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj   0,5%. 
6.1.5. Rz dne wysoko ciowe 
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi wyprofilowanego pod a i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm, -2 cm. 
6.1.6. Ukszta towanie osi w planie 

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni   5 cm  
6.1.7. Zag szczenie koryta (profilowanego pod a) 
Wska nik zag szczenia wyprofilowanego pod a okre lony wg BN-77/8931-12  nie powinien by  mniejszy od podanego w tablicy . 
Warto ci modu ów i wska nika odkszta cenia nale y wykonywa  zgodnie z PN-S-02205. 
Wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  wed ug PN-B-06714-17. Wilgotno  gruntu pod a powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od     -20% do + 10%.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i wymaganiami In yniera  je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Nale y uj  w cenie warstw niebitumicznych: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 uzupe nienie ubytków w nawierzchni oraz poboczach kruszywem nasypowym zgodnie z ST D.02.03.01, 
 profilowanie pod a, 
 zag szczenie, 
 utrzymanie  pod a, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE- NORMY 
1. 
2. 
3. 
 
4. 
5. 

PN-B-04481 
PN-/B-06714-17 
PN-S-02205 
 
BN-68/8931-04 
BN-77/8931-12 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt  
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at  
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu 
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  

1. WST P 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy   
z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie  w ramach robót zwi zanych z zadaniem „Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeszewie w zakresie przebudowy 
nawierzchni drogi oraz budowy o wietlenia” 
1.2. Zakres stosowania  ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi zuj cy dokument przetargowy i kontraktowy przy  realizacji robót na zadaniu wymienionym w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem: podbudowy pomocniczej z kruszywa amanego 
stabilizowanego mechanicznie w zakresie zgodnym z dokumentacj  projektow . 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w optymalnej wilgotno ci kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2.  Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi cej warstw zag szczonej mieszanki, która stanowi warstw  no  nawierzchni 
drogowej. 
1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D..00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D.00.00.00. 
2.2. Rodzaje materia ów 
 Do wykonania podbudowy z mieszanki niezwi zanej z kruszywa amanego nale y stosowa  kruszywo z przekruszenia  surowca skalnego lub kamieni narzutowych 
i otoczaków, w którym procentowa zawarto   ziaren o powierzchni przekruszonej  lub  amanych  oraz ziaren ca kowicie zaokr glonych wg PN-EN 933-5  powinna by  
kategorii nie ni szej ni  C50/10 .   
 Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny. 
 Do zraszania kruszywa nale y stosowa  wod  wg WT-4 rozdz. 1 pkt. 1.2. 
2.3. Wymagania dla materia ów 
2.3.1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek 
Wymagania wobec kruszyw do podbudów przedstawiono w tabeli nr 1. 
Tabela nr 1 - wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwi zanych do warstw podbudowy 
Rozdzi

 w 
PN-EN 
13242: 
2004 

ciwo  Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwi zanych przeznaczonych do 
zastosowania w warstwie 

Odniesienie do 
tablicy w PN-
EN 13242:2004 Podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi obci onej 

ruchem 
Podbudowy 
zasadniczej 
nawierzchni drogi 
obci onej ruchem 

KR1-KR2 KR3-KR6 KR1-KR2 
4.1-4.2 Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy 

plus zestaw 1) 
Tabl. 1 

Wszystkie frakcje dozwolone 
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc85/15, GF85, GA85 Gc85/15, GF85, GA85 Gc80/20, GF80, GA75 Tabl. 2 
4.3.2 Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 

kruszywa grubego na sitach po rednich wg 
PN-EN 933-1 

GTCNR GTCNR GTC20/15 Tab.3 

4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o ci ym uziarnieniu 
wg PN-EN 933-1 

GTFNR, GTANR  GTFNR, GTANR GTF10, GTA20 Tabl. 5 

4.4 Kszta t kruszywa grubego - wg PN-EN 933-4 
a) maksymalne warto ci wska nika 

asko ci lub b) maksymalne warto ci 
wska nika kszta tu 

SINR SINR SI55 Tabl. 6 

4.5 Kategorie procentowych zawarto ci ziaren o 
powierzchni przekruszonej lub amanych 
oraz ziaren ca kowicie zaokr glonych w 
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 

CNR CNR C90/3 Tabl.7 

4.6 Zawarto  py ów wg PN-EN 933-1  
a)  w kruszywie grubym 

V ƒDeklarowana ƒDeklarowana Tabl. 8 

a)  w kruszywie grubym ƒDeklarowana ƒDeklarowana ƒDeklarowana Tabl. 8 
4.7 Jako  py ów ciwo  niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach wg 

wymaga  p. 2.2 -2.4 (WT-4 2010)  
 

5.2 Odporno  na rozdrabnianie wg PN-EN 
1097-2, kategoria nie wy sza ni : 

LA50 LA50 LA40 Tabl. 9 

5.3 Odporno  na cieranie kruszywa grubego 
wg PN-EN 1097-1 

MDEDeklarowana MDEDeklarowana MDEDeklarowana Tabl. 11 

5.4 sto  wg PN-EN 1097-6:2001, rozdzia  
7,8 albo 9 

Deklarowana Deklarowana Deklarowana  

5.5 Nasi kliwo  wg PN-EN 1097-6:2001, 
rozdzia  7, 8 albo 9 (w zale no ci od frakcji) 

WcmNR 
 WA242****) 

WcmNR 
 WA242****) 

WcmNR 
 WA242****) 

 

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-
EN 1744-1 

ASNR ASNR ASNR Tabl. 12 

6.3 Ca kowita zawarto  siarki wg PN-EN 1744-
1 

SNR SNR SNR Tabl. 12 

6.4.2.1 Sta a obj to la stalowniczego wg PN-
EN 1744-1:1998. rozdzia  19.3 

V5 V5 V5 Tabl. 13 

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w lu 
wielkopiecowym kawa kowym wg PN-EN 
1744-1:1998, p. 19.1 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu  
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6.4.2.3 Rozpad elazawy w lu wielkopiecowym 
kawa kowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu  

6.4.3 Sk adniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-
EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do rodowiska wg odr bnych przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak adnych cia  obcych takich jak drewno, szk o i plastik, mog cych pogorszy  wyrób ko cowy 
7.2 Zgorzel s oneczna bazaltu wg PN-EN 1367-

3, wg PN-EN 1097-2 
SBLA SBLA SBLA  

7.3.3 Mrozoodporno  na frakcji kruszywa 8/16 wg 
PN-EN 1367-1 

- ska y magmowe i 
przeobra one: F4 
- ska y osadowe: F10 
- kruszywa z recyklingu: 
F10 (F25**) 

- ska y magmowe i 
przeobra one: F4 
- ska y osadowe: F10 
- kruszywa z recyklingu: 
F10 (F25**) 

- ska y magmowe i 
przeobra one: F4 
- ska y osadowe: F10 
- kruszywa z 
recyklingu: F10 (F25**) 

Tabl. 18 

Za cz
nik C 

Sk ad materia owy deklarowany deklarowany deklarowany  

Za cz
nik C, 
podroz
dzia  
C.3.4 

Istotne cechy rodowiskowe Wi kszo  substancji niebezpiecznych okre lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 
wyst puj  w ród ach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 
sztucznych i odpadowych nale y bada  czy zawarto  substancji niebezpiecznych nie przekracza 
warto ci dopuszczalnych wg odr bnych przepisów 

*) czna zawarto  py ów w mieszance powinna si  mie ci  w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4; 2.2.5; 2.4.5; 2,5,4 
**) Pod warunkiem, gdy zawarto  w mieszance nie przekracza 50% m/m 
***) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obci onych ruchem KR5 - KR6 dopuszcza si  jedynie kruszywa charakteryzuj ce si  odporno ci  na rozdrabnianie 
LA 35, 
****) w przypadku gdy wymaganie nie jest spe nione nale y sprawdzi  mrozoodporno  
Okre lone wed ug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej musza spe nia  wymagania przedstawione na rys. nr 1. 

 
 
 
Rysunek 1. mieszanka niezwi zana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej i podbudowy zasadniczej. 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na 
siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekracza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo. 

2.3.2. Wymagania dla mieszanek niezwi zanych do warstw podbudowy 
Mieszanki niezwi zane do warstw podbudowy powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwi zanych do warstw podbudowy podbudowy 

Podzia  w 
PN-EN 
13285 

ciwo  

Wymagania wobec mieszanek niezwi zanych przeznaczonych do 
zastosowania w warstwie 

Odniesienie do 
tablicy w PN-EN 

13285 Podbudowy pomocniczej 
nawierzchni drogi obci onej 

ruchem 

Podbudowy zasadniczej 
nawierzchni drogi obci onej 

ruchem 
KR1-KR2 KR3-KR6 KR1-KR2 KR3-KR6 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31,5 Tabl. 4 
4.3.2 Maksymalna zawarto  py ów: kategoria UF UF12 UF9 Tabl. 2 
4.3.2 Minimalna  zawarto  py ów: kategoria LF LFNR LFNR Tabl. 3 
4.3.2 Zawarto  nadziarna: kategoria OC OC90 OC90 Tabl. 4 i 6  

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 1 
niniejszej SST 

Krzywe uziarnienia wg rys. 1 
niniejszej SST Tabl. 5 i 6 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodno ci uziarnienia 
poszczególnych partii - porównanie z 
deklarowan  przez producenta warto ci  (S) 

Wg tab. 2 ("WT-4 2010") Wg tab. 4 ("WT-4 2010") Tabl. 7 

4.4.2 Wymagania wobec jednorodno ci uziarnienia 
na sitach kontrolnych - ró nice w przesiewach Wg tab. 3 ("WT-4 2010") Wg tab. 5 ("WT-4 2010") Tabl. 8 

4.5 Wra liwo  na mróz: wska nik piaskowy SE**), 
co najmniej 40 45 - 

 
Odporno  na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
kategoria nie wy sza ni  

LA40 LA35 - 

 
Odporno  na cieranie (dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
kategoria MDE 

deklarowana deklarowana - 
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 Mrozoodporno  (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 F7 F4 - 

 Warto  CBR po zag szczeniu do wska nika 
zag szczenia Is=1,03 i moczeniu w wodzie 96h 120 120 - 

4.5 

Wodoprzepuszczalno  mieszanki w warstwie 
ods czaj cej po zag szczeniu wg metody 
Proctora do wska nika zag szczenia Is=1,0; 
wspó czynnik filtracji k co najmniej cm/s 

Brak wymaga  Brak wymaga  - 

 
Zawarto  wody w mieszance zag szczonej, 
%(m/m) wilgotno ci optymalnej wg metody 
Proctora 

80-100 80-100 - 

4.5 Inne cechy rodowiskowe 

Wi kszo  substancji niebezpiecznych okre lonych w dyrektywie 
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wyst puje w ród ach kruszywa 
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 
sztucznych i odpadowych nale y bada  czy zawarto  substancji 
niebezpiecznych nie przekracza warto ci dopuszczalnych w 
odr bnych przepisach 

 

*) Mieszanki 0/45 i 0/63 
Materia  do wykonania podbudowy z destruktu powinien posiada  parametry wytrzyma ci i no no ci odpowiadaj cy parametrom dla podbudowy z kruszywa amanego. 
2.3.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa 
Do zraszania kruszywa nale y stosowa  wod  nie zawieraj  sk adników wp ywaj cych szkodliwie na mieszank  kruszywa, ale uniemo liwiaj  w ciwe zag szczenie 
mieszanki niezwi zanej. 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
3.2.Sprz t do wykonania robót  

Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania  
z nast puj cego sprz tu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod . Mieszarki powinny zapewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki  

o wilgotno ci optymalnej, 
b) równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W miejscach trudno dost pnych powinny by  stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki 

mechaniczne lub ma e walce wibracyjne. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu  
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport  materia ów 

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport pozosta ych materia ów powinien odbywa  si  zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
5.2. Przygotowanie pod a 
 Pod e pod podbudow  powinno spe nia  wymagania okre lone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a". 
Podbudowa powinna by  u ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych cz stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale y sprawdzi  wzorem: 

   
d
D

85

15   <  5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy ods czaj cej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu pod a,   w   milimetrach. 
 Je eli warunek (1) nie mo e by  spe niony, nale y na pod u u  warstw  odcinaj  lub odpowiednio dobran  geow óknin . Ochronne w ciwo ci 
geow ókniny, przeciw przenikaniu drobnych cz stek gruntu, wyznacza si  z warunku: 

   
O

d

90

50   <  1,2  (2) 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu pod a,    w  milimetrach, 
O90 - umowna rednica porów geow ókniny odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj ca si  na geow ókninie w ilo ci 90% (m/m); warto  parametru 090 powinna 

by  podawana przez producenta geow ókniny. 
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by  wcze niej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza  w mieszarkach gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Ze wzgl du na konieczno  zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza si  wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu  
i wysychaniu. 
 Destrukt stosowany do wykonania podbudowy z destruktu nale y przekruszy  oraz doziarni .   
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa 
 Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej ostateczna grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci 
projektowanej. Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e przekracza  20cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by  roz ona w sposób zapewniaj cy 
osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa sk ada si  z wi cej ni  jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by  
wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez In yniera. 
 Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie  
z PN-B-04481 (metoda II). Materia  nadmiernie nawilgocony, powinien zosta  osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza od 
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optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest 
wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank  nale y osuszy . 
 Zag szczenie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,03, okre lonego zgodnie z norm  BN-77/8931-12. 
5.5. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by  utrzymywana w dobrym stanie.  Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za 
zgod  In yniera, gotow  podbudow  do ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi  wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynik ych z niew ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót.  
5.6. Wykonanie podbudowy z destruktu 
Wszelkie prace nale y wykona  tak jak dla podbudowy z kruszywa amanego z zastrze eniem, e destrukt uzyskany z rozbiórki nale y przekruszy  i doziarni   
w celu uzyskania parametrów no no ci jak dla kruszywa amanego. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi w celu 
akceptacji materia ów. Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
Cz stotliwo  oraz zakres bada   podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Cz stotliwo  oraz zakres  bada  przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizow. mech. 
  Cz stotliwo  bada  
 

Lp 
 

Wyszczególnienie bada  
Minimalna liczba bada  na 
dziennej dzia ce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przypadaj ca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   
2 Wilgotno  mieszanki 2 600 
3 Zag szczenie warstwy 10 próbek Na 10 000 m2 

4 Badanie w ciwo ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla k dej partii kruszywa i przy ka dej zmianie kruszywa 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale y pobiera  w sposób losowy, z roz onej warstwy, przed jej 
zag szczeniem. Wyniki bada  powinny by  na bie co przekazywane In ynierowi. 
6.3.3. Wilgotno  mieszanki  
 Zawarto  wody w mieszankach powinna odpowiada  wymaganej zawarto ci wody w trakcie wbudowywania i zag szczania okre lonej wed ug PN-EN 13286-2, w 
granicach podanych w tablicy 1. 
6.3.4. Zag szczenie podbudowy 
 Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego wska nika zag szczenia wg normy BN-77/8931-12. 
 Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  wed ug PN-S-06102. „W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste 
kruszywo kontrol  zag szczenia podbudowy nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych wg „Instrukcji bada  pod a gruntowego budowli drogowych i mostowych”, 
stosuj c p yt  700 cm2 (Ø 30 cm). Wynik modu u nale y oblicza  w zakresie obci  jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzaj c obci enie ko cowe do 0,45 MPa. W 
obliczeniach modu u nie stosowa  mno nika ¾, zgodnie z norm  PN-S-02205:1998” 
 Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna  za prawid owe, gdy stosunek wtórnego modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 
jest nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

   
   2,2 

 
Warto  modu ów odkszta cenia E1 i E2 oblicza si  ze wzoru: 

E=(3 p/4 s)xD 
 

w którym: 
p - ró nica nacisków w megapaskalach 
s - przyrost osiada  odpowiadaj cy tej ró nicy nacisków , w milimetrach 

D - rednica p yty w milimetrach.   
6.3.5. W ciwo ci kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen  wszystkich w ciwo ci okre lonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do bada  pe nych powinny by  pobierane przez Wykonawc  w sposób losowy w obecno ci In yniera. 
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów 
 Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy  podano ni ej. 
Tablica 4. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
 
Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo  pomiarów 
1 Szeroko  podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równo  pod na w sposób ci y planografem albo co 20 m at  na ka dym pasie ruchu 

3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m 
6 Ukszta towanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubo  podbudowy  Podczas budowy:      w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 400m2 

Przed odbiorem:    w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2 
8 No no  podbudowy: 

- modu  odkszta cenia 
- ugi cie spr yste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na ka de 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na ka de 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych uków poziomych. 
6.4.2. Szeroko  podbudowy 
Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm,-5 cm. Na jezdniach bez kraw ników szeroko  podbudowy powinna by  wi ksza 
od szeroko ci warstwy wy ej le cej o co najmniej 25 cm lub o warto  wskazan  w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równo  podbudowy  

E
E

1

2
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Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04.  
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at .  
Nierówno ci podbudowy  nie mog  przekracza :  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow ,  z tolerancj  + 0,5 %. 
6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy  
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukszta towanie osi podbudowy i ulepszonego pod a 

 podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  5cm. 
6.4.7. Grubo  podbudowy i ulepszonego pod a 
Grubo  podbudowy nie mo e si   ró ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni : dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. No no  podbudowy 

 modu  odkszta cenia (doprowadzaj c obci enie ko cowe do 0,45 MPa, a obliczenia przeprowadza si  w zakresie obci  0,25-0,35 MPa bez mno nika 3/4)  
powinien by  zgodny z podanym w tablicy 5, 

 ugi cie spr yste wg PN-S-06102  powinno by  zgodne z podanym w tablicy 5. 
Tablica 5. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 

z kruszywa o wska niku 
wno  nie mniejszym  

 
Wska nik zag szczenia 

IS   nie  mniejszy ni   

 
Maksymalne ugi cie spr yste pod ko em, 

mm 

Minimalny modu  odkszta cenia mierzony p yt  o 
rednicy 30 cm, MPa 

ni ,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obci enia E1 

od drugiego obci enia 
E2 

120 
 

1,03 
 

1,10 
 

1,20 
 

100 
 

180 
 

 
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy  
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj  wi ksze odchylenia od  okre lonych w punkcie 6.4 powinny by  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie 
do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Je eli szeroko  podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca 
powinien na w asny koszt poszerzy  podbudow  przez spulchnienie warstwy na pe  grubo  do po owy szeroko ci pasa ruchu, do enie materia u i powtórne 
zag szczenie. 
6.5.2. Niew ciwa grubo  podbudowy  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw  podbudowy. Powierzchnie powinny by  naprawione przez 
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni  g boko , zgodnie z decyzj  In yniera, uzupe nione nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównane i 
ponownie zag szczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 
6.5.3. Niew ciwa no no  podbudowy  
 Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb dne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone 
przez In yniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie no no ci podbudowy wynik o z niew ciwego wykonania robót przez Wykonawc  
podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA P ATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podbudowa z kruszywa amanego – Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót w cenie 1 m2 nale y mi dzy innymi uj : 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie prowadzonych robót, 
 sprawdzenie i ewentualn  napraw  pod a, 
 wykonanie koryta wg SST D-04.03.01, 
 zakup i dostarczenie materia ów do wykonania podbudowy, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept , 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 dostarczenie sprz tu niezb dnego do wykonania podbudowy, 
 roz enie mieszanki, 
 zag szczenie roz onej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
 uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót, 
 inne niezb dne czynno ci zwi zane bezpo rednio z wykonaniem podbudowy. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 10.1. Normy 
Polskie normy powo ane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwi zane do dróg krajowych" 
 10.2. Inne dokumenty 
 1.   Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
 2.   „Instrukcja bada  pod a gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998.     
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ  
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej zwi zanych z zadaniem „Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeszewie w zakresie przebudowy nawierzchni drogi oraz budowy o wietlenia” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z: 

 wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm w ilo ci zgodnej z przedmiarem robót. 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy cieralnej nawierzchni, wykonany metod  wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj cy si  kszta tem, który umo liwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Obrze e - element budowlany, oddzielaj cy nawierzchnie chodników i ci gów pieszych od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 
1.4.3. Spoina - odst p pomi dzy przylegaj cymi elementami (kostkami) wype niony okre lonymi materia ami wype niaj cymi. 
1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odst p dziel cy du y fragment nawierzchni na sekcje w celu umo liwienia odkszta ce  temperaturowych, wype niony okre lonymi materia ami 
wype niaj cymi. 
1.4.5. Brukowiec (kamie  polny) - kamie  narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamie  obrobiony, wzgl dnie p ytowany kamie amany, o kszta cie zbli onym do graniastos upa lub 
ostros upa ci tego o nieregularnych lub zaokr glonych kraw dziach, stosowany do wykonywania nawierzchni brukowcowych. 
1.4.6. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2 
2.2. Betonowa kostka brukowa   
2.2.1. Betonowa kostka brukowa 
Betonowa kostka brukowa wibroprasowana powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-EN 1338, powinna posiada  aprobat  techniczn , wydan  przez uprawnion  jednostk  
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna by  gatunku I i powinna  odpowiada  wymaganiom okre lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku 
wystarczaj cych ustale , powinna mie  charakterystyki okre lone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poni szymi wskazaniami: 
1)     kszta t i wymiary powinny by  zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchy kami od wymiarów: d ugo  i szeroko  + 3,0 mm,  grubo  + 5,0 mm, 
2)     wytrzyma  na ciskanie powinna by  nie mniejsza ni : 50 MPa, dla klasy „50”, 
3)     mrozoodporno : po 30 cyklach zamra ania i rozmra ania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamra ania i rozmra ania metod  zwyk , powinny by  spe nione 

jednocze nie nast puj ce warunki: 
-    próbki nie powinny wykazywa  p kni  i zarysowa  powierzchni licowych, 
-    czna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naro ników i kraw dzi, odprysków kruszywa    itp. nie powinna przekracza  5% masy próbek nie zamra anych, 
-    obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do próbek nie zamra anych nie powinno by  wi ksze ni  20%, 

4)     nasi kliwo , nie powinna przekracza  5%, 
5)     cieralno , sprawdzana na tarczy Boehmego, okre lona strat  wysoko ci, nie powinna przekracza  warto ci:    3,5 mm, dla klasy „50”, 
6)     szorstko , okre lona wska nikiem szorstko ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahad em angielskim, powinna wynosi  nie mniej ni  50 

jednostek SRT, 
7)     wygl d zewn trzny: powierzchnie elementów nie powinny mie  rys, p kni  i ubytków betonu, kraw dzie elementów powinny by  równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 

powinny by  jednorodne. Dopuszczalne wady wygl dy zewn trznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza  warto ci podanych w tablicy 1. 
 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bia ych plam - powstaj  w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych wyst puj cych w betonie podczas jego wi zania i 

twardnienia; naloty te powoli znikaj  w okresie do 2 lat). 
   
Tablica 1. Dopuszczalne wady wygl du zewn trznego betonowej kostki brukowej 

Lp. ciwo ci Wymagania gatunek 1 
1 Stan powierzchni licowej: 

-      tekstura 
 - 
jednorodna w danej partii 

-      rysy i sp kania niedopuszczalne 
-      kolor wed ug katalogu  producenta jednolity dla danej partii 

-      przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce 
-      plamy, zabrudzenia niezmywalne wod  niedopuszczalne 

-      naloty wapienne dopuszczalne 
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:  - 

-  dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 

-  dopuszczalna wielko  (d ugo  i szeroko ) 30 mm x 10 mm 
3 Szczerby i uszkodzenia kraw dzi i naro y przylicowych niedopuszczalne 
4 Uszkodzenia kraw dzi pionowych  - 

-  dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 
- dopuszczalna wielko  (d ugo  i g boko ) 20 mm x 6 mm 

 2.2.2. Sk adowanie kostek 
 Kostk  zaleca si  pakowa  na paletach. Palety z kostk  mog  by  sk adowane na otwartej przestrzeni, przy czym pod e powinno by  wyrównane i odwodnione. 
2.3. Materia y na podsypk  i do wype nienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Nale y stosowa  nast puj ce materia y: 
na podsypk  cementowo-piaskow  pod nawierzchni  mieszank  cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spe niaj cego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 
12620+A1:2010 , cementu powszechnego u ytku spe niaj cego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odmiany 1 odpowiadaj cej wymaganiom PN-EN 1008:2004   
do wype niania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej   zapraw  cementowo-piaskow  1:4 spe niaj  wymagania wg 2.3,  
do wype niania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wype nienia dolnej cz ci szczeliny dylatacyjnej nale y stosowa  wilgotn  mieszank  
cementowo-piaskow  1:8 z materia ów spe niaj cych wymagania wg 2.3 lub inny materia  zaakceptowany przez In yniera. 
 Sk adowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo redniego wbudowania po dostarczeniu na budow , powinno odbywa  si  na pod u równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08  
 2.4. Materia y do podbudowy u onej pod nawierzchni  z betonowej kostki brukowej 
 Materia y do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada  wymaganiom w ciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez In yniera. 
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3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni   
Uk adanie betonowej kostki brukowej mo e odbywa  si : 
a)     r cznie, zw aszcza na ma ych powierzchniach, 
b)    mechanicznie przy zastosowaniu urz dze  uk adaj cych (uk adarek), sk adaj cych si  z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, s cego do przenoszenia z palety warstwy 

kostek na miejsce ich u enia; urz dzenie to, po sko czonym uk adaniu kostek, mo na wykorzysta  do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do przycinania kostek mo na stosowa  specjalne narz dzia tn ce (np. przycinarki, szlifierki z tarcz ). 
Do zag szczania nawierzchni z kostki nale y stosowa  zag szczarki wibracyjne (p ytowe) z wyk adzin  elastomerow , chroni ce kostki przed cieraniem i wykruszaniem naro y. 
Sprz t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada  wymaganiom w ciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, 
wytycznym IBDiM) zaakceptowanym przez In yniera. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale y stosowa  betoniarki. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materia ów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mog  by  przewo one na paletach - dowolnymi rodkami transportowymi po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci na ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w 
trakcie transportu powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i uszkodzeniem. 
Jako rodki transportu wewn trzzak adowego kostek na rodki transportu zewn trznego mog  s  wózki wid owe, którymi mo na dokona  za adunku palet. Do za adunku palet na 
rodki transportu mo na wykorzystywa  równie  d wigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny by  spinane ta mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczaj cymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si  uk ada  
do 10 warstw kostek (zale nie od grubo ci i kszta tu), tak aby masa palety z kostkami wynosi a od 1200 kg do 1700 kg. Po dane jest, aby palety z kostkami by y wysy ane do odbiorcy 
rodkiem transportu samochodowego wyposa onym w d wig do za- i roz adunku. 

Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu 
kruszywa powinny by   
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement powinien by  przewo ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Pod e i koryto 
Grunty pod a powinny by  niewysadzinowe, jednorodne i no ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacj  
projektow . 
Koryto pod podbudow  lub nawierzchni  powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami  SST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zag szczaniem pod a”  
Koryto musi mie  skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacj  projektow  
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  
Konstrukcja nawierzchni mo e obejmowa  u enie warstwy cieralnej z betonowej kostki brukowej/p ytek chodnikowych typu stop na  podsypce cementowo-piaskowej oraz 
podbudowie. 
  
Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst powaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wype nieniem spoin zapraw  cementowo-piaskow , obejmuj : 
1.     wykonanie podbudowy, 
2.     wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw ników, obrze y i ew. cieków), 
3.     przygotowanie i roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4.     u enie kostek z ubiciem, 
5.     przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wype nienie ni  szczelin, 
6.     wype nienie szczelin dylatacyjnych, 
7.     piel gnacj  nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
Podstawowe czynno ci przy prze eniu nawierzchni, z wyst powaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wype nieniem spoin zapraw  cementowo-piaskow , obejmuj : 

1. zdj cie kostki brukowej betonowej istniej cej na zjazdach i odk adanie na paletach; 
2. wykonanie podbudowy, 
3. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw ników, obrze y i cieków), 
4. przygotowanie i roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej do 8 – 10 cm, 
5. sprawdzenie spadków zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie, 
6. enie kostek z ubiciem, 
7. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wype nienie ni  szczelin, 
8. wype nienie szczelin dylatacyjnych, 
9. piel gnacj  nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

 
5.4. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubo  powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  . 
Grubo  podsypki powinna wynosi  po zag szczeniu 3cm, a wymagania dla materia ów na podsypk  powinny by  zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchy ki od zaprojektowanej 
grubo ci podsypki nie powinny przekracza  + 1cm. 
 Podsypk  cementowo-piaskow  przygotowuje si  w betoniarkach, a nast pnie roz ciela si  na uprzednio zwil onej podbudowie, przy zachowaniu: 
-      wspó czynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
-      wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotno  uk adanej podsypki powinna by  taka, aby po ci ni ciu podsypki w d oni podsypka nie rozsypywa a si  i nie by o na d oni ladów wody, a po naci ni ciu palcami 
podsypka rozsypywa a si . Roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza  uk adanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Roz cielona podsypka powinna by  
wyprofilowana i zag szczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r cznymi) lub zag szczarkami wibracyjnymi. 
Je li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawa owaniu nawierzchni nale y j  pola  wod  w takiej ilo ci, aby woda zwil a ca  grubo  podsypki. 
Roz cielenie podsypki z suchej zaprawy mo e wyprzedza  uk adanie nawierzchni z kostek o oko o 20 m. 
Ca kowite ubicie nawierzchni i wype nienie spoin zapraw  musi by  zako czone przed rozpocz ciem wi zania cementu w podsypce. 
5.5. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.5.1. Ustalenie kszta tu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uk adania 
Kszta t, wymiary, barw  i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz dese  ich uk adania powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , a w przypadku braku 
wystarczaj cych ustale  Wykonawca przedk ada odpowiednie propozycje do zaakceptowania In ynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kszta tu, koloru, sposobu uk adania i 
wytwórni kostek, In ynier mo e poleci  Wykonawcy u enie po 1 m2 wst pnie wybranych kostek, wy cznie na podsypce piaskowej. 
5.5.2. Warunki atmosferyczne 

enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  wykonywa  przy temperaturze otoczenia nie ni szej ni  +5oC. Dopuszcza si  wykonanie nawierzchni je li w 
ci gu dnia temperatura utrzymuje si  w granicach od 0oC do +5oC, przy czym je li w nocy spodziewane s  przymrozki kostk  nale y zabezpieczy  materia ami o z ym przewodnictwie 
ciep a (np. matami ze s omy, pap  itp.). 
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5.5.3. U enie nawierzchni z kostek/p yt chodnikowych 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by  wykonana z elementów o jednakowej grubo ci. Na wi kszym fragmencie robót zaleca si  stosowa  kostki dostarczone w tej samej partii 
materia u, w której niedopuszczalne s  ró ne odcienie wybranego koloru kostki. 
Uk adanie kostki mo na wykonywa  r cznie lub mechanicznie. 
Uk adanie r czne zaleca si  wykonywa  na mniejszych powierzchniach, zw aszcza skomplikowanych pod wzgl dem kszta tu lub wymagaj cych kompozycji kolorystycznej uk adanych 
deseni oraz ró nych wymiarów i kszta tów kostek. Uk adanie kostek powinni wykonywa  przyuczeni brukarze. 
Uk adanie mechaniczne zaleca si  wykonywa  na du ych powierzchniach o prostym kszta cie, tak aby uk adarka mog a przenosi  z palety warstw  kszta tek na miejsce ich u enia z 
wymagan  dok adno ci . Kostka do uk adania mechanicznego nie mo e mie  du ych odchy ek wymiarowych i musi by  odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. u ona na 
palecie w odpowiedni wzór, bez do enia po ówek i dziewi tek, przy czym ka da warstwa na palecie musi by  dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywiera y 
do siebie. Uk adanie mechaniczne zawsze musi by  wsparte prac  brukarzy, którzy uzupe niaj  przerwy, wyrabiaj uki, dok adaj  kostki w okolicach studzienek i kraw ników. 
Kostk  uk ada si  oko o 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety, poniewa  po procesie ubijania podsypka zag szcza si . 
Powierzchnia kostek po onych obok urz dze  infrastruktury technicznej (np. studzienek,  

azów itp.) powinna trwale wystawa  od 3 mm do 5 mm powy ej powierzchni tych urz dze  oraz od 3  
mm do 10 mm powy ej korytek ciekowych ( cieków). 
Do uzupe nienia przestrzeni przy kraw nikach, obrze ach i studzienkach mo na u ywa  elementy  
kostkowe wyko czeniowe w postaci tzw. po ówek i dziewi tek, maj cych wszystkie kraw dzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kszta tek o nietypowych wymiarach, 
woln  przestrze  uzupe nia si  kostk  ci , przycinan  na budowie specjalnymi narz dziami tn cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz  itp.). 
Dzienn  dzia  robocz  nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  zako czy  prowizorycznie oko o pó metrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki u onej na sta e. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie u on  nawierzchni  na podsypce piaskowej nale y rozebra  i usun  wraz z 
podsypk . 
Po zako czeniu robót zwi zanych z uk adaniem nawierzchni nale y sprawdzi  skrajnie poziom  i pionow  w  wietle rozporz dzenia. W tym celu elementy znajduj ce si  w skrajni 
nale y przestawi , a ro linno  przyci  do wymaganych w rozporz dzeniu szeroko ci i wysoko ci. 
5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek/ yt chodnikowych 
Ubicie nawierzchni nale y przeprowadzi  za pomoc  zag szczarki wibracyjnej (p ytowej) z os on  z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u ywa  walca. 
Ubijanie nawierzchni nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni w kierunku jej rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek. Ewentualne nierówno ci powierzchniowe mog  
by  zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzd nym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p kni te) nale y wymieni  na kostki ca e. 
5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
5.5.5.1. Spoiny 
Szeroko  spoin pomi dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi  od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopad ciennych kostek brukowych zaleca si  aby osie spoin pomi dzy d szymi bokami tych kostek tworzy y z osi  drogi k t 45o, a wierzcho ek 
utworzonego k ta prostego pomi dzy spoinami mia  kierunek odwrotny do kierunku spadku pod nego nawierzchni. 
Po u eniu kostek, spoiny nale y wype ni  zapraw  cementowo-piaskow , spe niaj  wymagania pktu 2.3. 
Zapraw  cementowo-piaskow  zaleca si  przygotowa  w betoniarce, w sposób zapewniaj cy jej wystarczaj  p ynno . Spoiny mo na wype ni  przez rozlanie zaprawy na 
nawierzchni  i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpocz ciem zalewania kostka powinna by  oczyszczona i dobrze zwil ona 
wod . Zalewa powinna ca kowicie wype ni  spoiny i tworzy  monolit z kostkami. 
Przy wype nianiu spoin zapraw  cementowo-piaskow  nale y zabezpieczy  przed zalaniem ni  szczeliny dylatacyjne, wk adaj c zwini te paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wype nianiu spoin zapraw  cementowo-piaskow  nawierzchni  nale y starannie oczy ci ; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z ró nymi deseniami uk adania. 
5.5.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku uk adania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wype nianiu spoin zapraw   
cementowo-piaskow , nale y przewidzie  wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleg ciach zgodnych z  
dokumentacj  projektow  lub SST wzgl dnie nie wi kszych ni  co 8 m. Szeroko  szczelin dylatacyjnych powinna umo liwia  przej cie przez nie przemieszcze  wywo anych wysokimi 
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by  mniejsza ni  8 mm. Szczeliny te powinny by  wype nione trwale zalewami i masami okre lonymi w pkcie 2.3. Sposób 
wype nienia szczelin powinien odpowiada  wymaganiom OST D-05.03.04a „Wype nianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”  
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale y stosowa  dodatkowo w miejscach, w których wyst puje zmiana sztywno ci pod a (np. nad przepustami, przy przyczó kach mostowych, nad 
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si  wykonywa  szczeliny pod ne przy ciekach wzd  jezdni. 
5.6. Piel gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchni  na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wype nionymi zapraw  cementowo-piaskow , po jej wykonaniu nale y przykry  warstw  wilgotnego piasku o grubo ci od 
3,0 do 4,0 cm i utrzymywa  j  w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po up ywie od 2 tygodni (przy temperaturze redniej otoczenia nie ni szej ni  15oC) do 3 tygodni (w porze 
ch odniejszej) nawierzchni  nale y oczy ci  z piasku i mo na odda  do u ytku. 
5.7. Prze enie kostki betonowej/ kamienia polnego 
Prace nale y rozpocz  od wykonania dokumentacji fotograficznej i wytyczenia elementów do prze enia. Rozbiórk   
nawierzchni nale y wykona  zgodnie z SST D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodze  i przepustów.  
Przed u eniem kostki/ kamienia polnego nale y wykona  warstw  kruszywa gdy grubo  podsypki mia aby przekroczy  15cm. Natomiast je eli grubo  podsypki wynosi mniej ni  10 
cm nale y ró nic  wysoko ci wyrówna  w/w podsypk .   
Tak przygotowane pod e nale y zag ci  i uk ada  kostk  z odzyskanych elementów. Elementy uszkodzone nale y zast pi  nowymi. Materia y z odzysku nale y sk adowa  na 
paletach i zabezpieczy  do czasu wbudowania.  
5.8 Wymiana i regulacja w azów, studzienek, zasuw i innych elementów znajduj cych si  w nawierzchni. 
Nale y wykona  regulacje w azów, studzienek, zasuw i innych elementów znajduj cych si  w nawierzchni  wraz z wymian  elementów za krótkich, uszkodzonych, znajduj cych si  w 

ym stanie technicznym. Równie  w cenie nale y uj  wymian  w azów, których nawierzchnia jest nierówna, uszkodzona, posiada sp kania, a ich elementy s  niestabilne.  Po 
dokonanej regulacji i wymianie  nawierzchnia musi odpowiada  zapisom specyfikacji w zakresie równo ci powierzchni. Nale y zachowa  spójno  elementów z wytycznymi zarz dcy. W 
przypadku braku wytycznych w uzgodnieniach nale y pozyska  je od zarz dcy obiektu , którego to dotyczy. G boko  wymiany elementów ustalana indywidualnie na budowie po 
dokonaniu oceny stanu przez Wykonawc  w porozumieniu z In ynierem. W przypadku rozbie nego stanowiska In yniera i Wykonawcy ostateczn  decyzj  podejmuje Inwestor w 
porozumieniu z Projektantem. 
5.9 Skrajnia 
W ramach ceny za wykonawca zobowi zany jest do przyci cia drzew do skrajni poziomej i pionowej zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
 
 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska : 
a)     w zakresie betonowej kostki brukowej 

-      aprobat  techniczn , 
-     certyfikat zgodno ci lub deklaracj  zgodno ci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada  cech charakterystycznych kostek, w przypadku dania ich przez In yniera, 
-      wyniki sprawdzenia przez Wykonawc  cech zewn trznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 

b)    w zakresie innych materia ów 
 ew. badania w ciwo ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre lone w normach, które budz  w tpliwo ci In yniera   . 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi    do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki/p ytek podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie Cz stotliwo  bada  Warto ci dopuszczalne 
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bada  i pomiarów 
1 Sprawdzenie pod a i koryta Wg SST D-04.01.01    
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4   
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01-02;D-08.03.01; D-08.05.00   
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub 

metod  niwelacji) 
Bie ca kontrola w 10 punktach dziennej dzia ki 
roboczej: grubo ci, spadków i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  

Wg pktu 5.; odchy ki od 
projektowanej grubo ci +1 cm 

5 Wytrzyma  na ciskanie podsypki  
- 7 i 28 – dniowa przy stabilizacji cementem 6 próbek  400m2 

6 Badania wykonywania nawierzchni z kostki     
  a) zgodno  z dokumentacj  projektow  Sukcesywnie na ka dej dzia ce roboczej - 
  b)po enie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych Przesuni cie od osi 

projektowanej do 2 cm 
  c) rz dne wysoko ciowe (pomierzone instrumentem 

pomiarowym) 
Co 25 m w osi i przy kraw dziach oraz we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

  d) równo  w profilu pod nym (wg BN-68/8931-04 
at  czterometrow ) 

Jw. Nierówno ci do 8 mm 

  e)równo  w przekroju poprzecznym (sprawdzona 
at  profilow  z poziomnic  i pomiarze prze witu 
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym 
wzgl dnie metod  niwelacji) 

Jw. Prze wity mi dzy at  a 
powierzchni  do 8 mm 

  f)      spadki poprzeczne (sprawdzone metod  
niwelacji) 

Jw. Odchy ki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

  g)     szeroko  nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. Odchy kiod szeroko ci 
projektowanejdo+5 cm 

  h)     szeroko  i g boko  wype nienia spoin i 
szczelin (ogl dziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu d ug. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych dziennej dzia ki 
roboczej 

Wg pktu 5. 

  i)      sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 
enia 

Kontrola bie ca Wg dokumentacji projektowej 
lub decyzji In yniera 

  
Wytrzyma  na ciskanie podsypki 
 Wytrzyma  na ciskanie okre la si  na próbkach walcowych o rednicy i wysoko ci 8cm. Próbki do bada  nale y pobiera  z miejsc wybranych losowo, w warstwie 
roz onej przed jej zag szczeniem. Próbki w ilo ci 6 sztuk nale y formowa  i przechowywa  zgodnie z normami dla podbudowy stabilizowanej cementem. Trzy próbki nale y bada  po 
7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzyma ci na ciskanie powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w SST. 
6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy . 
Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Sposób sprawdzenia 
1 Sprawdzenie wygl du zewn trznego nawierzchni, kraw ników, 

obrze y, cieków 
Wizualne sprawdzenie jednorodno ci wygl du, prawid owo ci desenia, kolorów 
kostek, sp ka , plam, deformacji, wy-krusze , spoin i szczelin 

2 Badanie po enia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie po enia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesuni cia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rz dne wysoko ciowe, równo  pod na i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szeroko  

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg metod 
i dopuszczalnych warto ci podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szeroko  spoin i szczelin w nawierzchni, 
pomi dzy kraw nikami, obrze ami, ciekami oraz wype nienie 
spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 

 7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej/p ytek chodnikowych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug punktu 6 da y 
wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
-      przygotowanie pod a i wykonanie  koryta, 
-      ewentualnie wykonanie podbudowy, 
-      ewentualnie wykonanie aw (podsypek) pod kraw niki, obrze a, cieki, 
-      wykonanie podsypki pod nawierzchni , 
-      ewentualnie wype nienie dolnej cz ci szczelin dylatacyjnych.  
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót w cenie 1 m2 nale y uj  mi dzy innymi: 
-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-      oznakowanie robót, 
-      przygotowanie pod a i wykonanie koryta, 
-      dostarczenie materia ów i sprz tu, 
-      wykonanie podsypki, 
-      ustalenie kszta tu, koloru i desenia kostek/p ytek chodnikowych, 
-      u enie i ubicie kostek/p ytek chodnikowych, 
-      wype nienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
-      piel gnacj  nawierzchni, 
-      przeprowadzenie pomiarów i bada   wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
-      odwiezienie sprz tu, 
-   uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót, 
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- wymiana i regulacja w azów, studzienek, zasów itp. uzbrojenia terenu w przedziale do 2m wraz z wymian  elementów za krótkich, uszkodzonych, znajduj cych si  w z ym stanie 
technicznym wraz z wymian  w azów na nowe, 

 przyci cie i sprawdzenie skrajni zgodnie z rozporz dzeniem, 
-      inne niezb dne czynno ci zwi zane bezpo rednio z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Polskie  i Bran owe Normy 
 1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na drogach, lotniskach i 

innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
2. 
3. 
 

PN-B-11113:1996 
PN-EN 1008:2004  

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Kraw niki i obrze a 
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 
1. WST P 
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach zadania  
„Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeszewie w zakresie przebudowy nawierzchni drogi oraz budowy o wietlenia” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz  wykonania oznakowania pionowego na terenie obj tym zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmuj  : 
- ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych 
- ustawienie tablic kieruj cych 
- ustawienie konstrukcji wsporczych do znaków drogowych 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
1.4.2.Tarcza znaku - aska powierzchnia z usztywnion  kraw dzi , na której w sposób trwa y umieszczone jest lico znaku. Tarcza mo e by  wykonana z ró nych materia ów (stal, 

aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sk adana. 
1.4.3.Lico znaku - przednia cz  znaku, s ca do podania tre ci znaku. Lico znaku mo e by  wykonane jako malowane lub oklejane (foli  odblaskow  lub nieodblaskow ). W 

przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku mo e by  zatopione w tarczy znaku.  
1.4.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje w ciwo ci odblaskowe (wykonane jest z materia u o odbiciu powrotnym – wspó dro nym). 
1.4.5.Znak drogowy pod wietlany - znak, w którym wewn trzne ród o wiat a jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku. 
1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku – ka dy rodzaj konstrukcji (s upek, s up, s upy, kratownice, wysi gniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantuj cy przenoszenie obci  zmiennych i 

sta ych dzia aj cych na konstrukcj  i zamontowane na niej znaki lub tablice. 
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne warunki dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami In yniera  . 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIA Y 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Ka dy materia  do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma polskiej normy, musi posiada  aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk .  
Znaki drogowe powinny mie  znak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawnion  jednostk . 
2.2. Pionowe znaki drogowe 
Materia ami stosowanymi do wykonania oznakowania pionowego w/g zasad n/n SST s : 

- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, 
- konstrukcje wsporcze, 
- tarcze znaków, 
- folia odblaskowa, 
- materia y do monta u znaków i inne. 

2.2.1.Materia y stosowane do fundamentów znaków 
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog  by  wykonywane jako: 
-   prefabrykaty betonowe, 
-   z betonu wykonywanego „na mokro”, 
-   z betonu zbrojonego, 
-  inne, dla których opracowano dokumentacj  techniczn  zgodn  z obowi zuj cymi przepisami. 
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego nale y wykona  z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej C16/20 (B20). Posadowienie fundamentów nale y 
wykona  na g boko  poni ej przemarzania gruntu zgodnie z norm  PN-B-03020 [1]. 
Wymiarowanie fundamentów powinno by  uzgodnione z In ynierem  .  
Beton powinien odpowiada  wymaganiom PN-EN 206-1 [2]. 
2.2.2.Konstrukcje wsporcze znaków 
Konstrukcje wsporcze znaków oraz sposób po czenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny by  zgodne z propozycj  Wykonawcy akceptowan  przez In yniera  . 
Konstrukcje wsporcze mo na wykona  z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez In yniera  . 
Rury powinny odpowiada  wymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4], PN-EN 10224 [5],  
PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej przez In yniera  . Powierzchnia zewn trzna i wewn trzna rur nie powinna wykazywa  wad w postaci usek, p kni , zawalcowa  i 
naderwa . Ko ce rur powinny by  równo obci te i prostopadle do osi rury. Rury powinny by  proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza  1,5 mm na 
1 m d ugo ci rury.  
Rury powinny by  wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13], PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 10025-4 
[11], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14]. 
Do ocynkowania rur stosuje si  gatunek cynku Raf wed ug PN-EN 1179 [7]. Pow oka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znaków powinna by  z cynku o czysto ci 
nie mniejszej ni  99,5% i odpowiada  wymaganiom BN-89/1076/02 [22].  
Minimalna grubo  pow oki metalizacyjnej cynkowej nara onej na dzia anie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 [22], w warunkach umiarkowanych wynosi 120 m. 
Producent lub dostawca obowi zany jest do wydania gwarancji na konstrukcj  wsporcz , której przedmiotem s  w ciwo ci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów 
mocuj cych oraz trwa  zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
2.2.3.Tarcze znaków 
2.2.3.1. Trwa  materia ów na wp ywy zewn trzne 
Materia y u yte na lico i tarcz  znaku oraz po czenie znaku z tarcz  znaku, a tak e sposób wyko czenia znaku, musz  wykazywa  pe  odporno  na dzia anie wiat a, zmian 
temperatury, wp ywy atmosferyczne i wyst puj ce w normalnych warunkach oddzia ywania chemiczne (w tym korozj  elektrochemiczn ) – przez ca y czas trwa ci znaku, okre lony 
przez producenta lub dostawc . 
2.2.3.2.  Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
Producent lub dostawca znaku obowi zany jest przy dostawie okre li , uzgodnion  z odbiorc , trwa  znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a tak e udost pni  na yczenie 
odbiorcy: 
a) instrukcj  monta u znaku, 
b) dane szczegó owe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcj  utrzymania znaku. 
2.2.3.3.  Materia y do wykonania tarczy znaku 
Tarcze znaków mog  by  wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubo ci min. 1,25 mm zgodnie z norm  PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubo ci min. 1,5 mm 
zgodnie z norm            PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28]. 
Tarcze znaków mog  zosta  wykonane z innych materia ów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty technicznej. 
Tarcze tablic o powierzchni wi kszej od 1 m2 nale y wykona  z blachy ocynkowanej ogniowo o grubo ci min. 1,5 mm zgodnie z norm  PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o 
grubo ci min. 2,0 mm zgodnie z norm  PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28]. 
2.2.3.4.   Wymagania dla znaku odblaskowego 
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Znaki drogowe odblaskowe nale y wykona  przez oklejenie powierzchni znaku foli  odblaskow  typu 2 /zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej/. 
W zale no ci od w ciwo ci folii odblaskowej (odbijaj cej powrotnie) powinna ona spe nia  wymagania optyczne okre lone wspó czynnikiem luminancji barw znaków oraz wymagania 
dotycz ce barw znaku odblaskowego okre lone wspó rz dnymi chromatyczno ci pól barw, podane w „Szczegó owych warunkach technicznych dla znaków i sygna ów drogowych…” 
[31].  
Wymagania odno nie w ciwo ci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1. 
Tablica 1. W ciwo ci eksploatacyjne folii 

Lp. ciwo ci Jednostki Wymagania 
1 Wytrzyma  na oderwanie folii mm  50 
2 Odporno  folii na dzia anie wysokich temperatur - powierzchnia bez widocznych sp ka , stopie , z uszcze  i 

oddzielania od podk adu 
3 Odporno  folii na dzia anie niskich temperatur - powierzchnia bez widocznych sp ka , z uszcze  i oddzielania 

od podk adu 
4 Odporno  folii na wod  po 18 h moczenia  - powierzchnia bez widocznych p cherzy, oddzielania od 

pod a 
5 Odporno  na uderzenie kul  o masie 450 g 

upuszczonej z wysoko ci 220 mm 
 
- 

nie powinno by  p kni  lub delaminacji folii od pod a w 
odleg ci 6 mm od punktu uderzenia kuli 

Nale y zastosowa  znaki rednie w/g wymiarów podanych w „Szczegó owych warunkach technicznych dla znaków i sygna ów drogowych…” [31]. 
Znaki i tablice musz  spe nia  wymagania podane w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dla znaków pionowych 

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg 
PN-EN 12899-1 

Wytrzyma  na obci enie si  naporu wiatru  0,60 kN m-2 WL2 
Wytrzyma  na obci enie skupione  0,50 kN PL2 
Chwilowe odkszta cenie zginaj ce  25 mm/m TBD4 
 
Chwilowe odkszta cenie skr tne 

 0,02 
 0,11 
 0,57 
 1,15 

stopie   m TDT1 
TDT3 
TDT5 

TDT6*) 
Odkszta cenie trwa e 20 % odkszta cenia chwilowego mm/m lub stopie  

 m 
- 

 
Rodzaj kraw dzi znaku 

Zabezpieczona kraw  t oczna, zaginana, 
prasowana lub zabezpieczona profilem 
kraw dziowym 

 
- 

 
E2 

Przewiercanie lica znaku Lico znaku nie mo e by  przewiercone z adnego 
powdu 

- P3 

*)   klas  TDT3 stosujemy dla tablic na dwóch lub wi cej podporach, klas  TDT5 dla tablic na jednej podporze, klas  TDT1 dla tablic na konstrukcjach 
bramowych, klas  TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysi gnikowych 

Tarcze znaków powinny spe nia  tak e nast puj ce wymagania: 
- kraw dzie tarczy znaku musz  by  usztywnione na ca ym obwodzie poprzez ich podwójne gi cie o promieniu gi cia nie wi kszym ni  10 mm w cznie z naro nikami lub przez 

zamocowanie odpowiedniego profilu na ca ym obwodzie znaku, 
-  powierzchnia czo owa tarczy znaku musi by  p aska - bez wgi , wybrzusze , pofa dowa  i otworów monta owych; dopuszczalna nierówno  wynosi 2mm/m, 
- podwójna gi ta kraw  lub przymocowane do tylnej powierzchni profile monta owe musz  usztywni  tarcz  znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 2 by y 

spe nione a zarazem stanowi y element konstrukcyjny do monta u do konstrukcji wsporczej; dopuszcza si  maksymalne odkszta cenie trwa e do 20 % odkszta cenia 
odpowiedniej klasy na zginanie i skr canie, 

-  tylna powierzchnia tarczy musi by  zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi pow okami chemicznymi oraz pow ok  lakiernicz  o gr. min. 60 m z proszkowych farb 
poliestrowych. 

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  1 m2 powinny spe nia  dodatkowo nast puj ce wymagania: 
-  naro niki znaku i tablicy musz  by  zaokr glone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okre lonymi w za czniku nr 1 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r., nie mniejszym jednak ni  30 mm, gdy wielko ci tego promienia nie wskazano, 
-  czenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzd  poziomej lub pionowej kraw dzi musi by  wykonane w taki sposób, aby nie wyst powa y 

przesuni cia i prze wity w miejscach ich czenia. 
Tolerancje wymiarowe: 
  Tolerancje wymiarowe dla grubo ci blach: 

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 ÷ 1,5 mm wynosi:   0,14 mm,  
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 ÷ 2,0 mm wynosi:                                       0,10 mm. 

  Tolerancje wymiarowe dla grubo ci pow ok malarskich: 
- dla pow oki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubo ci 60 m wynosi:   15 m.  

  Tolerancje wymiarowe dla p asko ci powierzchni: 
- odchylenia od poziomu nie mog  wynie  wi cej ni  0,2 %, wyj tkowo do 0,5 %.  

  Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków: 
- dla tarcz znaków o powierzchni  1 m2 wynosi:  5 mm,  
- dla tarcz znaków o powierzchni  1 m2 wynosi:  10 mm. 

  Tolerancje wymiarowe dla lica znaku: 
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosz :  1,5 mm,  
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metod  wyklejania wynosz :  2 mm,  

      - kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) musz  by  równe z dok adno ci  w ka dym kierunku do 1,0 mm. 
Wymagania jako ciowe: 

-  Powierzchnia licowa znaku musi by  równa, p aska, g adka, bez rozwarstwie , p cherzy i odkleje  na kraw dziach. Pomi dzy tarcz  znaku a licem nie powinno by  p cherzy 
powietrza ani cz stek sta ych; lico ca  sw  powierzchni  powinno przylega  do tarczy znaku. Dopuszcza si  wyst powanie p ytkich rys i w erów do g boko ci maksymalnie 
0,1 mm. 

-  Lica znaków wykonane drukiem sitowym musz  by  wolne od smug i cieni. 
-  Kraw dzie lica znaku z folii typu 1 i 2 musz  by  odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ram  z profilu ceowego. 
-  Pow oka lakiernicza na tylnej stronie znaku musi by  równa, g adka bez smug i zacieków. 

2.2.5.  Materia y do monta u znaków i inne 
Wszystkie ocynkowane czniki metalowe przewidywane do mocowania mi dzy sob  elementów konstrukcji wsporczych znaków jak ruby, listwy, wkr ty, nakr tki itp. powinny by  
czyste, g adkie, bez p kni , naderwa , rozwarstwie  i wypuk ych karbów. 
2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Wykonawca powinien zapewni  wszystkim materia om warunki przechowywania i sk adowania zapewniaj ce zachowanie ich jako ci i przydatno ci do robót. 
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Tarcze znaków z naklejonym licem nale y opakowa  w sposób zapewniaj cy ochron  folii lica przed uszkodzeniem, z mo liwo ci  identyfikacji. 
Znaki powinny by  przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materia ów dzia aj cych koroduj co i w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniami. 
 
3. SPRZ T 
3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprz t do wykonywania robót 
Przy wykonywaniu oznakowania pionowego mo na stosowa  nast puj cy sprz t: 

- koparki, 
- wiertnice do wykonywania do ów pod s upki w gruncie spoistym, 
- betoniarki przewo ne, 
- rodki transportu materia ów, 
- przewo ne zbiorniki do wody, 
- drobny sprz t pomocniczy do monta u, 
- sprz t spawalniczy, itp. 

pod warunkiem zaakceptowania przez In yniera  . 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materia ów 
Znaki, konstrukcje wsporcze i osprz t (uchwyty, ruby, nakr tki itp.) nale y przewozi  w zasadzie powszechnie stosowanymi rodkami transportowymi, zabezpieczaj c je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i wp ywami atmosferycznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji In yniera   projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl dniaj ce wszystkie warunki w jakich b  wykonywane roboty zwi zane z 
wykonywaniem pionowego oznakowania drogi. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst pieniem do robót nale y wyznaczy : 
- lokalizacj  znaku, tj. jego pikieta  oraz odleg  od kraw dzi jezdni lub kraw dzi pobocza umocnionego, 
-  wysoko  zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty stabilizuj ce miejsca ustawienia znaków nale y zabezpieczy  w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istnia a mo liwo  odtworzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacj  i wysoko  zamocowania znaków nale y przyjmowa  zgodnie z Dokumentacj  Projektow  oraz wymaganiami podanymi w „Szczegó owych warunkach technicznych dla 
znaków i sygna ów drogowych…” [31]. 
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by  dostosowany do g boko ci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprz tu. Wymiary wykopu powinny by  
zgodne ze wskazaniami In yniera  . 
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków, wykonywane z betonu “na mokro” nale y wykona  zgodnie z norm  PN-S-02205 [21]. 
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nale y usun  i ubytki wype ni  do spodu fundamentu betonem klasy C16/20 (B20). 

upki konstrukcji wsporczych nale y wstawi  w gotowy wykop i nape ni  otwór mieszank  betonow , odpowiadaj  wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, zag szczaj c j  ubijakami 
cznymi.  

Do czasu stwardnienia betonu s upek nale y podeprze . Górna cz  fundamentu powinna pokrywa  si  z powierzchni  pobocza lub mo e by  wyniesiona nie wy ej ni  3 cm. 
Do montowania znaków w wyspach rozdzielaj cych nale y nale y stosowa  gniazda. Monta  nale y przeprowadzi  zgodnie z wytycznymi producenta. 
5.4. Konstrukcje wsporcze znaków 
Konstrukcje wsporcze znaków powinny by  wykonane zgodnie z SST i wskazaniami In yniera  . 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
-  odchy ka od pionu, nie wi cej ni  1 %, 
-  odchy ka w wysoko ci umieszczenia znaku, nie wi cej ni  2 cm, 
-  odchy ka w odleg ci ustawienia znaku od kraw dzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wi cej ni  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleg ci umieszczenia znaku zgodnie z 

„Szczegó owymi warunkami technicznymi dla znaków i sygna ów drogowych…” [31]. 
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych musz  mie  barw  szar  neutraln . W pierwszym okresie u ytkowania konstrukcji wsporczych dopuszcza si  barw  naturaln  
pokry  cynkowych. 
5.5. Po czenie tarczy znaku z konstrukcj  wsporcz  
Tarcza znaku musi by  zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób, uniemo liwiaj cy jej przesuni cie lub obrót. 
Sposób wykonania po czenia tarczy znaku z konstrukcj  wsporcz  musi umo liwia  przy u yciu odpowiednich narz dzi od czenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez ca y okres 

ytkowania znaku. 
Tarcza znaku sk adanego musi wykazywa  pe  integralno  podczas najechania przez pojazd w ka dych warunkach kolizji. 
W szczególno ci - aden z segmentów lub elementów tarczy nie mo e si  od niej od czy  w sposób powoduj cy nara enie kogokolwiek na niebezpiecze stwo lub szkod . 
Zaleca si  odchylenie tarczy znaku o 5  od linii prostopad ej do osi jezdni. 
Znaki aktywne nale y pod czy  do ród a zasilania. 
5.6. Oznakowanie znaku 
Ka dy znak nale y oznakowa  na tylnej stronie naklejk  zawieraj  nast puj ce informacje: 
a)  numer i dat  normy tj. PN-EN 12899-1 [23], 
b)  klasy istotnych w ciwo ci wyrobu, 
c)  miesi c i dwie ostatnie cyfry roku produkcji, 
d)  nazw , znak handlowy i inne oznaczenia identyfikuj ce producenta lub dostawc , je li nie jest producentem, 
e)  znak budowlany B, je li producent wystawi  krajow  deklaracj  zgodno ci, 
f)  numer aprobaty technicznej.  
Oznakowania powinny by  wykonane w sposób trwa y i wyra ny, czytelny z normalnej odleg ci widzenia, a ca kowita powierzchnia naklejki nie powinna by  wi ksza ni  30 cm2. 
Czytelno  i trwa  naklejki na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by  ni sza od wymaganej trwa ci znaku. Naklejk  nale y wykona  z folii nieodblaskowej.  
5.7. Trwa  wykonania znaku pionowego 
Znak drogowy pionowy musi by  wykonany w sposób trwa y, zapewniaj cy pe  czytelno  przedstawionego na nim symbolu lub napisu w ca ym okresie jego u ytkowania, przy czym 
wp ywy zewn trzne dzia aj ce na znak, nie mog  powodowa  zniekszta cenia tre ci znaku. 
5.8 Wykonanie znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi  
Wykonanie znakowania powinno by  zgodne z zaleceniami producenta materia ów, a w przypadku ich braku – zgodnie z poni szymi wskazaniami. Przy wykonywaniu znakowanie 
punktowymi elementami odblaskowymi nale y zwraca  szczególn  uwag  na staranne mocowanie elementów do pod a, od czego zale y trwa  oznakowania. Nie wolno zmienia  
ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mo liwo  uzyskania ró nej jego przyczepno ci do nawierzchni i do materia ów, z których wykonano punktowe elementy 
odblaskowe. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne dotycz ce kontroli jako ci robót 
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Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2.Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1.Badania materia ów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materia y dostarczone na budow  z aprobatami technicznymi (deklaracjami zgodno ci producenta) powinny by  sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Cz stotliwo  bada  i ocena ich wyników powinna by  zgodna z zaleceniami tablicy 3. 
W przypadkach budz cych w tpliwo ci mo na zleci  uprawnionej jednostce zbadanie w ciwo ci dostarczonych wyrobów i materia ów w zakresie wymaga  podanych w pkt.2. 

Tablica 3. Cz stotliwo  bada  przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producenta 
Lp. Rodzaj 

badania 
Liczba bada  Opis bada  Ocena wyników 

bada  
1. Sprawdzenie  

powierzchni 
5 do 10 bada  z wybranych losowo 
elementów w ka dej dostarczonej 
partii wyrobów licz cej do 1000 
elementów 

Powierzchni  zbada  nieuzbrojonym okiem. Do 
ew. sprawdzenia g boko ci wad u  dost pnych 
narz dzi (np. linia ów z czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp.) 

Wyniki powinny by  zgodne z 
wymaganiami pkt.2 i 
katalogiem (informacj ) 
producenta  

2. Sprawdzenie 
wymiarów 

 Przeprowadzi  uniwersalnymi przyrz dami 
pomiarowymi lub sprawdzianami 

 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót nale y zbada : 
- zgodno  wykonania znaków pionowych z Dokumentacj  Projektow  i SST (lokalizacja, wymiary, wysoko  zamocowania znaków), 
- zachowanie dopuszczalnych odchy ek wymiarów, zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5, 
-  prawid owo  wykonania wykopów, 
-  poprawno  ustawienia konstrukcji wsporczych znaków, 
-   prawid owo  po czenia tarcz znaków z konstrukcj  wsporcz . 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.    Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót  
Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest 1 szt.(sztuka) wykonanego elementu oznakowania pionowego lub punktowego elementu odblaskowego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w 
terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodno ci uzyskane od dostawców materia ów, wyniki pomiarów i bada  z bie cej kontroli materia ów i robót. 
8.2.  Rodzaje odbiorów 
Odbiór oznakowania pionowego obejmuje: 
a)  odbiór ostateczny, 
b)  odbiór pogwarancyjny, 
wed ug zasad okre lonych w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 szt. wykonanego elementu oznakowania pionowego, tablic kieruj cych nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru i oceny jako ci robót i zastosowanych materia ów. 
Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót w cenie nale y uj  mi dzy innymi:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 
- ustawienie konstrukcji wsporczych znaków z ewentualnym wykonaniem fundamentów, 
- zamocowanie tarcz znaków drogowych/tablic pami tkowych zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i n/n SST, 
- przeprowadzenie bada  kontrolnych, wymaganych w n/n SST, 
- po wybudowaniu drogi sprawdzenie trójk tów widoczno ci wraz z raportem sprawdzenia, 
- uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót, 

10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1.  Normy 
1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2. PN-EN 206-1 Beton. Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno . 
3. PN-EN 10210-1 Kszta towniki zamkni te wykonane na gor co ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Cz  1: 

Warunki techniczne dostawy.  
4.   PN-EN 10210-2 Kszta towniki zamkni te wykonane na gor co ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Cz  2: 

Tolerancje, wymiary i wielko ci statyczne. 
5. PN-EN 10224 Rury i z czki ze stali niestopowej do transportu wody i innych p ynów wodnych. Warunki techniczne dostawy. 
6.   PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
7.   PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.  
8. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gor co ze stali konstrukcyjnych. Cz  1: Ogólne warunki techniczne dostawy. 
9. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gor co ze stali konstrukcyjnych. Cz  2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych 

niestopowych. 
10.   PN-EN 10025-3 Wyroby walcowane na gor co ze stali konstrukcyjnych. Cz  3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali 

konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizuj cym. 
11. PN-EN 10025-4 Wyroby walcowane na gor co ze stali konstrukcyjnych. Cz  4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali 

konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym. 
12.   PN-EN 10083-1 Stale do ulepszania cieplnego. Cz  1: Ogólne warunki techniczne dostawy. 
13.   PN-H-84023-07 Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 
14.   PN-EN 10084 Stale do naw glania. Warunki techniczne dostawy. 
15. PN-EN 10327 Ta my i blachy ze stali niskow glowych powlekane ogniowo w sposób ci y do obróbki plastycznej na zimno. 

Warunki techniczne dostawy. 
16. PN-H-93010 Stal. Kszta towniki walcowane na gor co. 
17. PN-EN ISO 7089 Podk adki okr e. Szereg normalny. Klasa dok adno ci A. 
18. PN-EN ISO 898-1 asno ci mechaniczne cz ci z cznych wykonanych ze stali w glowej oraz stopowej. Cz  1: ruby i ruby 

dwustronne o okre lonych klasach w asno ci. Gwint zwyk y i drobnozwojny. 
   
19. PN-EN ISO 898-6 asno ci mechaniczne cz ci z cznych. Cz  6: Nakr tki z okre lon  warto ci  obci enia próbnego. Gwint 

drobnozwojny 
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20. PN-EN 20898-2 asno ci mechaniczne cz ci z cznych. Nakr tki z okre lonym obci eniem próbnym. Gwint zwyk y. 
21. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
22. BN-89/1076/02 Ochrona przed korozj . Pow oki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i 

eliwnych. Wymagania ogólne. 
23. PN-EN 12899-1 Sta e pionowe znaki drogowe. Cz  1: znaki sta e. 
24. PN-EN/10142+A1 Stal niskow glowa. Ta my i blachy ze stali niskow glowej ocynkowane ogniowo w sposób ci y do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
25. PN-EN 485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta my i p yty. Warunki techniczne kontroli i dostawy. 
26. PN-EN 485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta my i p yty. Cz  2: W ciwo ci mechaniczne. 
27. PN-EN 485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta my i p yty. Cz  3: Dopuszczalne odchy ki wymiarów i kszta tu wyrobów 

walcowanych na gor co. 
28. PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta my i p yty. Tolerancje kszta tu i wymiarów wyrobów walcowanych na 

zimno. 
29. PN-EN 60598-2 Oprawy o wietleniowe. Wymagania szczegó owe. Oprawy o wietleniowe drogowe. 
30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

10.2.  Inne dokumenty 
31.  Dz.U. RP Za cznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegó owe warunki techniczne dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu 

drogowego i warunki ich umieszczania na drodze 
32. System dopuszczania do stosowania pionowych znaków drogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszawa, 1994 r. Projekt). 
33.    Sta e odblaskowe znaki drogowe, urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, U20, U21, U26, U27 oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia 

IBDiM do udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-009, Warszawa, 2005 r. 
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D-08.01.01 KRAW NIKI BETONOWE 
1. WST P  
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych 
z wykonywaniem kraw ników betonowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegó owe specyfikacje techniczne stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych 
z zadaniem „Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeszewie w zakresie przebudowy nawierzchni drogi oraz budowy o wietlenia” 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z ustawieniem: 
- kraw ników betonowych 15x23x100 cm na awie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, 
1.4. Podstawowe okre lenia 
1.4.1.  Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla pieszych, pasy dziel ce oraz nawierzchnie 

drogowe. 
1.4.2.  Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-

M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów  

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2. 
2.2. Stosowane materia y 
 Materia ami stosowanymi s : 
 kraw niki betonowe 15x23x100, 15x30x100 
 piasek na podsypk  i do zapraw, 
 cement do podsypki i zapraw, 
 woda, 
 materia y do wykonania awy betonowej pod kraw niki ( awy z oporem). 

2.3. Kraw niki betonowe - klasyfikacja 
 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
2.4. Kraw niki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary 
 Wymiary kraw ników betonowych podano w tablicy 1. 
 Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych podano w tablicy 2. 
 
Tablica 1.Wymiary kraw ników betonowych  

Typ Rodzaj Wymiary kraw ników, cm 
kraw nika kraw nika l b h 

U a 100 15 23 / 30 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchy ka, mm 
wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 
b, h ± 3 

 
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
 Powierzchnie kraw ników betonowych powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kraw dzie 
elementów powinny by  równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza  
warto ci podanych w tablicy 3. 
2.4.3. Sk adowanie 
 Kraw niki betonowe powinny by  przechowywane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni z zastosowaniem podk adek 
i przek adek drewnianych. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw ników betonowych 

Rodzaj wad i uszkodze  
  Gatunek 1  
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Wkl  lub wypuk  powierzchni kraw ników w mm 2 
Szczerby i uszkodzenia 
kraw dzi i naro y 

ograniczaj cych powierzchnie górne ( cieralne), mm 
ograniczaj cych pozosta e powierzchnie: 
- liczba max 

 
 
2 

 - d ugo , mm, max 20 
 - g boko , mm, max 6 

 
2.4.4. Beton i jego sk adniki 
2.4.4.1. Beton do produkcji kraw ników 
 Do produkcji kraw ników nale y stosowa  beton klasy C25/30 
 Beton u yty do produkcji kraw ników powinien charakteryzowa  si : 
 nasi kliwo ci , poni ej 4%, 
 cieralno ci  na tarczy Boehmego, dla gatunku 1 - 3 mm,  
 mrozoodporno ci  stopie  mrozoodporno ci F150 

2.4.4.2. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien by  cementem portlandzkim klasy nie ni szej ni  „32,5” wed ug PN-B-19701 [10]. 

 Przechowywanie cementu powinno si  odbywa  zgodnie z BN-88/6731-08 [12]. 
2.4.4.3.  Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
Kruszywo nale y przechowywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych 

asortymentów, gatunków i marek. 
2.4.4.4. Woda 
 Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.5. Materia y na podsypk  i do zapraw 
 Jako podsypk  pod kraw niki nale y stosowa  podsypk  cementowo - piaskow  w stosunku 1:4. Podsypka pod kraw nik powinna 
odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo - piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypk  i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien by  cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni  „32.5”, 
odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.6. Materia y na awy 
 Do wykonania aw pod kraw niki nale y stosowa  - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2], którego sk adniki powinny odpowiada  
wymaganiom punktu 2.4.4, 

3.  SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz t 
 Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu: 
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowej,  
 wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych. 

4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport kraw ników 
 Kraw niki betonowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. 
 Kraw niki betonowe uk ada  nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
 Kraw niki powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie 
powinna wystawa  poza ciany rodka transportowego wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy. 
4.3. Transport pozosta ych materia ów 

Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08 [12]. 
 Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by  zabezpieczone przed wysypywaniem, a kruszywo drobne - 
przed rozpyleniem. 
 Mas  zalewow  nale y pakowa  w b bny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa  si  w warunkach 
zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem b bnów i beczek. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod awy 
 Koryto pod awy nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem szeroko ci dna wykopu i konstrukcji szalunku. 
Wska nik zag szczenia dna wykonywanego koryta pod aw  powinien wynosi , co najmniej 0.97 wg normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie aw 
awy betonowe zwyk e w gruntach spoistych wykonuje si  bez szalowania, przy gruntach sypkich nale y stosowa  szalowanie. 

 awy betonowe z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by  
wyrównywany warstwami. Betonowanie aw nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nale y stosowa  co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn  mas  zalewow . 
5.4. Ustawienie kraw ników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania kraw ników 
 Ustawienie kraw nika powinno by  zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.4.2. Ustawienie kraw nika na awie betonowej z oporem 
 Ustawienie kraw nika na awie betonowej z oporem wykonuje si  na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubo ci 5 cm po 
zag szczeniu. 
5.4.3. Wype nienie spoin 
 Spoiny kraw ników nie powinny przekracza  szeroko  1 cm. Spoiny nale y wype ni  zapraw  cementowo-piaskow , przygotowan  
w stosunku 1:2. 
 Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod . Dla zabezpieczeniem przed wp ywami temperatury 
kraw niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw  nale y zalewa , co 50 m bitumiczn  mas  zalewow  
nad szczelin  dylatacyjn awy. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
6.2.1. Badania kraw ników 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych do ustawienia kraw ników 
betonowych i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodze  
wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze  nale y 
wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub ta my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów 
wykonuje si  przez przy enie k townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do 1 mm. 
6.2.2. Badania pozosta ych materia ów  

Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci, 
okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów w pkt. 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.  Sprawdzenie koryta pod aw   
 Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi ± 2 cm. Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z pkt. 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie aw 
 Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj : 
a) Zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj .  

Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . 
Dopuszczalne odchylenia mog  wynosi  ± 1 cm na ka de 100 m awy. 

b) Wymiary aw. 
Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m awy. Tolerancje wymiarów wynosz : 
 dla wysoko ci ± 10 % wysoko ci projektowanej, 
 dla szeroko ci ± 10 % szeroko ci projektowanej. 

c) Równo  górnej powierzchni aw. 
Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach, na ka de 100 m awy, trzymetrowej aty. 
Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm. 

d) Zag szczenie aw. 
Zag szczenie aw bada si  w dwóch przekrojach na ka de 100 m.  

e) Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza  ± 2 cm na ka de 100 m wykonanej awy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników 
 Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza : 
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a)  dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na ka de 100 m ustawionego 
kraw nika, 

b)  dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na ka de 100 m 
ustawionego kraw nika, 

c)  równo ci górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch punktach na ka de 100 m kraw nika, trzymetrowej 
aty, przy czym prze wit pomi dzy górn  powierzchni  kraw nika i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm, 

d)  dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10 metrów. Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe  g boko . 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego kraw nika betonowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wynik pozytywne. 
 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
 wykonania koryta pod aw , 
 wykonanie awy (z oporem) , 
 wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 mb kraw nika betonowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta pod aw , 
 wykonanie szalunku, 
 wykonanie awy z oporem, 
 wykonanie podsypki, 
 ustawienie kraw ników na podsypce cementowo-piaskowej, 
 wype nienie spoin kraw ników zapraw , 
 zalanie spoin mas  zalewow , 
 zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 oznakowanie robót, 
 inne prace bezpo rednio zwi zane z wykonaniem elementów betonowych. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy  
1.  PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane 
2.  PN-B-06250  Beton zwyk y. 
3.  PN-B-06251  Roboty betonowe i elbetowe 
4.  PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5.  PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu zwyk ego 
6.  PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
7.  PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir  

i mieszanka. 
8.  PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych. 
9.  PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych. Piasek. 
10. PN-B-19701  Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci. 
11. PN-B-32250  Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
15. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  
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i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe 
16. BN-64/8845-02 Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 
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D.08.03.01 OBRZE A I OPORNIKI BETONOWE 
1. WST P                           
1.1.Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z ustawieniem obrze y betonowych w ramach zadania  
„Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeszewie w zakresie przebudowy nawierzchni drogi oraz budowy o wietlenia” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz  ustawienia: 
- obrze y betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm, 
- obrze y betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z aw  betonow  z betonu C12/15 z oporem,  
na terenie obj tym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST. 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Obrze a betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 
1.4.2. Podsypka - warstwa wyrównawcza u ona bezpo rednio na pod u ziemnym lub awie. 
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami In yniera  . 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIA Y 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Materia y do wykonania obrze y betonowych 
Materia ami stosowanymi przy ustawieniu obrze y betonowych zgodnie z zasadami n/n SST s : 
2.2.1.Obrze a betonowe 
Obrze a betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-EN 1340 [8]. 
Nasi kliwo  wg PN-EN 1340 [8] nie powinna by  wi ksza ni  5 %. 
Odporno  na zamra anie/rozmra anie z udzia em soli odladzaj cych zgodnie z PN-EN 1340 [8]  1,0 kg/m2 przy czym aden pojedynczy wynik nie powinien by  wi kszy od 1,5 kg/m2.  
Warto  charakterystycznej wytrzyma ci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [8] nie powinna by  mniejsza od 5,0 MPa. 

cieralno  na szerokiej tarczy ciernej wed ug PN-EN 1340 [8] nie powinna przekracza  20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metod  z za cznika G/ lub 
18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metod  alternatywn  na tarczy Böhmego opisan  w za czniku H/. 
2.2.1.1.   Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y 
Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [8] powinny wynosi : 

ugo :                    1% z dok adno ci  do milimetra, nie mniej ni  4 mm i nie wi cej ni  10 mm. 
Inne wymiary z wyj tkiem promienia: 
dla powierzchni:     3% z dok adno ci  do milimetra, nie mniej ni  3 mm i nie wi cej ni  5 mm. 
dla innych cz ci:   5% z dok adno ci  do milimetra, nie mniej ni  3 mm i nie wi cej ni  10 mm. 
Ró nica pomi dzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru obrze a nie powinna przekracza  5 mm. 
Dla powierzchni okre lonych jako p askie i dla kraw dzi okre lonych jako proste dopuszczalne odchy ki od p asko ci i prostoliniowo ci podano w tablicy 1. 

Tablica 1.   Dopuszczalne odchy ki p asko ci i prostoliniowo ci 
ugo  pomiarowa 

 
mm 

Dopuszczalna odchy ka p asko ci 
i prostoliniowo ci 

mm 
300  1,5 
400  2,0 
500  2,5 
800  4,0 

2.2.1.2.   Wymagania normy PN-EN 1340 [8] w zakresie aspektów wizualnych 
2.2.1.2.1.   Wygl d 
Powierzchnia obrze y oceniana nie powinna wykazywa  defektów, takich jak rysy lub odpryski. 
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maj  szkodliwego wp ywu na w ciwo ci u ytkowe obrze y i nie s  uwa ane za istotne. 
2.2.1.2.2.   Tekstura 
Je eli obrze a produkowane s  z powierzchni  o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by  okre lona przez producenta. 
Zgodno  elementów  powinna by  ustalona, o ile nie ma znacz cych ró nic tekstury, przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc . 
UWAGA: Ró nice w jednolito ci tekstury obrze y, które mog  by  spowodowane nieuniknionymi zmianami we w ciwo ciach surowców i warunków twardnienia, nie s  uwa ane za 
istotne. 
2.2.1.2.3.   Zabarwienie 
W zale no ci od decyzji producenta barwi  mo na warstw cieraln  lub ca y element. 
Je li nie ma znacz cych ró nic w zabarwieniu, zgodno  elementów ocenianych wg za cznika J powinna by  ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i 
zatwierdzonymi przez odbiorc . 
UWAGA: Ró nice w jednolito ci zabarwienia obrze y, które mog  by  spowodowane nieuniknionymi zmianami w ciwo ci surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie s  
uwa ane za istotne. 
2.2.1.3.   Sk adowanie 
Obrze a betonowe powinny by  sk adowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na pod u wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podk adek i przek adek 

onych w pionie jedna nad drug . 
Wymiary przekroju poprzecznego podk adek i przek adek nie powinny by  mniejsze ni : grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, a d ugo  przek adek powinna by  minimum 5 cm wi ksza ni  
szeroko  obrze a. 
2.2.2.Kruszywo 
Kruszywo na podsypk  i do wype nienia spoin powinno odpowiada  wymaganiom norm PN-EN 13043:2004. Na podsypk  powinno si  stosowa  piasek gatunku 1, natomiast do 
wype nienia spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawarto ci py ów mineralnych w granicach od 3 do 8%. 
2.2.3.Cement 
Cement stosowany na podsypk  cementowo-piaskow  powinien by  cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadaj cy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5]. 
2.2.4.Woda 
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada  wymaganiom PN-EN 1008 [6]. 
2.3. Materia y na awy 
 Do wykonania aw pod obrze a nale y stosowa  - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2], którego sk adniki powinny odpowiada  wymaganiom punktu 2.4.4 - SST 
„Kraw niki Betonowe” D-08.01.01. 
 
3. SPRZ T 
3.1 Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
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Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2.Sprz t do ustawiania obrze y 
Wykonawca przyst puj cy do ustawiania obrze y betonowych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
-  betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 
-  innego drobnego sprz tu zaakceptowanego przez In yniera  . 
4.TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2.Transport materia ów 
Obrze a mo na przewozi rodkami transportu po osi gni ciu wytrzyma ci minimum 0,7 redniej wytrzyma ci badanej serii próbek. 
Obrze a na rodkach transportowych nale y uk ada  w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i uszkodzeniem 
w czasie transportu, górna warstwa nie powinna wystawa  poza ciany rodka transportu wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy. 
Transport kruszywa powinien odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Transport cementu powinien odbywa  si  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [10]. 
Woda mo e by  pobierana z wodoci gu lub dostarczana przewo nymi zbiornikami wody (cysternami). 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót 
Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi In ynierowi   do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl dniaj ce warunki w jakich wykonywane b  roboty zwi zane z ustawianiem obrze y 
betonowych. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1.Wykonanie koryta pod awy 
 Koryto pod awy nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem szeroko ci dna wykopu i konstrukcji szalunku. 
Wska nik zag szczenia dna wykonywanego koryta pod aw  powinien wynosi , co najmniej 0.97 wg normalnej metody Proctora. 

5.2.2.Wykonanie aw 
awy betonowe zwyk e w gruntach spoistych wykonuje si  bez szalowania, przy gruntach sypkich nale y stosowa  szalowanie. 

 awy betonowe z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by  wyrównywany warstwami. Betonowanie aw 
nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nale y stosowa  co 50 m szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn  mas  zalewow . 
5.2.3.Ustawienie obrze y 
Ustawienie obrze a na awie betonowej z oporem wykonuje si  na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubo ci 5 cm po zag szczeniu. Tylna cianka obrze y od strony terenu 
powinna by  obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materia , którym zostanie obsypana tylna cianka obrze a nale y ubi . 
Tylna cianka obrze y (w przypadku umieszczenia ich na awie) od strony terenu powinna by  wype niona suchym betonem.  
Na ukach mo na ustawia  obrze a ukowe lub krótkie obrze a odpowiednio doci te. uki o promieniu powy ej 15 m mo na wykona  z obrze y prostych. 
5.2.3.1.   Wysoko  obrze a 
Wysoko  obrze a nad nawierzchni  chodnika powinna by  dostosowana do wymaga  Dokumentacji Projektowej lub zalece  In yniera  . 
5.2.3.2.   Niweleta obrze a 
Niweleta obrze a powinna by  zgodna z projektowan  niwelet  ci gu komunikacyjnego. 
5.2.3.3.   Spoiny 
Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm i powinny zosta  wype nione piaskiem na pe  ich g boko .. 
5.4.3.1. Wype nienie spoin 
Spoiny obrze y nie powinny przekracza  szeroko  1 cm. Spoiny nale y wype ni  zapraw  cementowo-piaskow , przygotowan  w stosunku 1:2. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska  od dostawców materia ów aprobaty techniczne oraz wykona  badania materia ów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawi  ich wyniki In ynierowi   w celu akceptacji materia ów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST. 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzi  dora ne kontrole wszystkich asortymentów robót, sk adaj cych si  na ogólny element. 
Kontrola obejmowa  powinna zgodno  wykonywanych robót z Dokumentacj  Projektow , ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie bada  i tolerancji wykonania robót 
podanych w pkt. 6.4. 
Cz stotliwo  kontroli powinna by  uzale niona od potrzeb gwarantuj cych wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak ni  przed up ywem ka dego dnia roboczego. 
6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót 
6.4.1.Sprawdzenie jako ci materia ów 
Sprawdzenie jako ci u ytych materia ów nale y wykona  zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST. 
6.4.2.Sprawdzenie ustawienia obrze y 
6.4.2.1.   Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrze y w planie 
Dopuszczalne odchylenie linii obrze y w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi  wi cej ni   2 cm na ka de 100 m ustawienia obrze a. 
6.4.2.2.   Dopuszczalne odchylenie niwelety 
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny obrze y od niwelety projektowanej mo e wynosi   1 cm na ka de 100 m badanego niwelacj  ci gu obrze a. 
6.4.2.3.   Sprawdzenie górnej powierzchni obrze y 
Równo  górnej powierzchni obrze y nale y sprawdza  przez przy enie w dwóch punktach na ka de 100 m obrze a, 4-metrowej aty. 
Prze wit pomi dzy górn  powierzchni  obrze a i przy on at  nie mo e przekracza  12 mm. 
6.4.2.4.   Sprawdzenie wype nienia spoin 
Sprawdzenie wype nienia spoin nale y bada  na ka de 10 m ustawionego obrze a. Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest 1 m (metr) ustawionych obrze y betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodno ci, wyniki pomiarów i bada  z bie cej kontroli materia ów i robót. 
8.2.   Rodzaje odbiorów 
Odbiór obrze y obejmuje: 
a)  odbiór ostateczny, 
b)  odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 m ustawionych obrze y nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót w cenie 1 m nale y uj  mi dzy innymi: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawc , 
- dostarczenie materia ów,  
- wykonanie koryta pod aw , 
- wykonanie szalunku, 
- wykonanie awy z oporem, 
- wykonanie podsypki, 
- ustawienie obrze y 
- wype nienie spoin piaskiem, 
- zalanie spoin mas  zalewow , 
- obsypanie zewn trznej ciany obrze y gruntem wraz z jego ubiciem, 
- przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  laboratoryjnych. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
1.   PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-EN 206-1 Beton. Cz  1:Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno . 
3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
4.   PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
5. PN-EN 197-1 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. 
6.   PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
7.   PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako ci. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

8. PN-EN 1340 Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada . 
9. PN/EN 45014 Ogólne kryteria dotycz ce deklaracji zgodno ci wydawanej przez dostawców. 
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH 
1.  WST P 
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac zwi zanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych w ramach 
zadania  „Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeszewie w zakresie przebudowy nawierzchni drogi oraz budowy o wietlenia” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuj  wymagania zwi zane z wykonaniem pomiaru powykonawczego obszarze obj tym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuje: 
- prace przygotowawcze 
- prace polowe 
- prace kameralne 
1.4.  Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Dzia ka (zwana te  dzia  gruntu) - ci y obszar gruntu, jednorodny ze wzgl du na stan prawny, pod poj ciem "dzia ka" rozumie si  te  cz  nieruchomo ci wydzielon  w 

wyniku jej podzia u, albo scalenia i podzia u, a tak e odr bnie po on  cz  tej nieruchomo ci. 
1.4.2. Dokumentacja formalno - prawna - zbiór dokumentów (materia ów) niezb dnych w celu   nabywania nieruchomo ci. 
1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiór dokumentów (materia ów) powsta ych w wyniku geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowa  

kartograficznych. 
1.4.4. Linia graniczna - linia oddzielaj ca tereny b ce przedmiotem odr bnej w asno ci (sk ada si  najcz ciej z odcinków prostych cz cych punkty graniczne. Przebieg linii 

granicznej nieruchomo ci gruntowej w terenie, jest opisany w protokole granicznym i  przedstawiony na szkicu granicznym,  który wchodzi w sk ad dokumentacji rozgraniczenia 
nieruchomo ci). 

1.4.5. Mapa  dla  celów  projektowania  -  opracowanie kartograficzne wykonane w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 lub 1:25000 zawieraj ce informacje o 
przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych, granice  ustalone  wg  stanu  prawnego,  uzbrojenie  terenu  oraz  rze   terenu.  

  Mapa ta, w zale no ci od skali i tre ci s y do:  
  -      opracowania koncepcji programowej budowy obiektu,  
  -      uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  
  -      opracowania projektu budowlanego,  
  -      opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
1.4.6. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntów i budynków) - zbiór informacji (wraz z opisem) o przestrzennym usytuowaniu dzia ek i budynków. Jest map  numeryczn , a jej 

edycj  stanowi  mapy obr bowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna stanowi cz  sk adow  katastru nieruchomo ci. 
1.4.7. Mapa  numeryczna - zbiór danych  stanowi cych  numeryczn  reprezentacj  mapy graficznej,  dogodna do przetwarzania komputerowego. 
1.4.8. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawieraj ce aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów 

ewidencji gruntów i  budynków,  a tak e sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 
1.4.9. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne po enie na powierzchni odniesienia zosta o okre lone przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej. 
1.4.10. Osnowa geodezyjna wysoko ciowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysoko  w stosunku do przyj tej powierzchni odniesienia zosta a okre lona przy 

zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
1.4.11. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko ciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obs ugi 

budowy i monta u urz dze  i konstrukcji.  
            Osnowa ta powinna s  do pomiarów  kontrolnych przemieszcze  i odkszta ce , a tak e w   miar  mo liwo ci do pomiarów powykonawczych. 
1.4.12. Siec  uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urz dzenia: wodoci gowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, 

elektroenergetyczne i inne, a tak e podziemne budowle, takie jak: tunele, przej cia, parkingi, zbiorniki, itp.. 
1.4.13. Znak graniczny - znak z trwa ego materia u umieszczony w punkcie granicznym, a tak e trwa y element zagospodarowania terenu znajduj cy si  w tym punkcie. 
1.4.14. Punkt graniczny -  punkt okre laj cy przebieg granicy nieruchomo ci; pg. znajduj  si  na za amaniach linii granicznej. 
Pozosta e okre lenia podstawowe zawarte s  w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a tak e instrukcjach i wytycznych technicznych obowi zuj cych w geodezji i 
kartografii. 
2. MATERIA Y 
2.1.  Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Materia y stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spe nia  wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualne 
odst pstwa nale y bezwzgl dnie  uzgodni  z Zamawiaj cym. 
2.2. Prace polowe 
Przy wykonywaniu prac polowych stosuje si : 
• jako znaki naziemne - s upki betonowe, kamienne i inne, 
• jako znaki podziemne - p ytki betonowe z krzy em, rurki drenarskie, butelki, 
• jako znaki wysoko ciowe- g owice metalowe, 
• jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane. 
Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, u ywane jako materia y pomocnicze, powinny posiada  wymiary dostosowane do potrzeb. 
2.3. Prace kartograficzne 
Materia y u ywane do prac kartograficznych to: dyskietki, p yty CD, papier kre larski, kalki, folie, tusze itp. Papier kre larski, kalki, folie, tusze powinny posiada  wysokie parametry 

ytkowe dotycz ce trwa ci i odporno ci na warunki zewn trzne. Materia y stosowane do sporz dzania opracowa  kartograficznych (map) musz  gwarantowa  sta , ci  w czasie, 
wysok  dok adno  kartometryczn  przedstawionego na nim opracowania (materia  praktycznie niepodlegaj cy deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komputerowe no niki informacji 
powinny odpowiada  standardom informatycznym. 
3.  SPRZ T 
3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca zobowi zany jest do stosowania takiego sprz tu, który pozwoli na osi gni cie wymaganych dok adno ci, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach 
kartograficznych. 
3.2. Prace pomiarowe 
Do wykonywania prac pomiarowych nale y stosowa  sprz t i narz dzia okre lone w instrukcjach i wytycznych technicznych obowi zuj cych w geodezji i kartografii. Wszelkie urz dzenia 
pomiarowe powinny posiada  atesty i aktualne wiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, wykrywaczy 
urz dze  podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrz dów takich jak ta my i ruletki. Sprz t powinien by     stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. 
3.3. Sprz t do prac polowych 
Przy wykonywaniu prac polowych dotycz cych pomiaru powykonawczego nale y zastosowa  sprz t o dok adno ciach nie mniejszych od ni ej podanych: 
• instrumenty typu Total Station o dok adno ci pomiaru k tów 20cc oraz odleg ci 10 mm ± 10 mm/km, 
• nasadki dalmiercze o dok adno ci pomiaru odleg ci 10 mm ± 10 mm/km, 
• teodolity o dok adno ci pomiaru k tów 20cc, 
• niwelatory o dok adno ci pomiaru 5 mm/km. 
• sprz t w technologii GPS. 
Wszelkie odst pstwa musz  by  zaakceptowane przez Zamawiaj cego. 
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4. TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2.  Transport materia ów 
Materia y i sprz t mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiaj cego (wszelkie polecenia i 
uzgodnienia mi dzy Zamawiaj cym, a Wykonawc  wymagaj  formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za nast pstwa wynikaj ce z nieprawid owego wykonania prac. 
Przed przyst pieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowi zany jest zg osi  prace do o rodka dokumentacji (je eli zgodnie z przepisami podlegaj  
one zg oszeniu), a nast pnie po ich zako czeniu przekaza  materia y i informacje powsta e w wyniku tych prac do pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami 
geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa  i sprawowa  nad nimi bezpo redni nadzór i kontrol  wy cznie osoba posiadaj ca odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z 
wymaganiami przepisów Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
5.2. Prace przygotowawcze 
5.2.1. Zapoznanie si  z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowi zany jest zapozna  si  z zakresem opracowania i przeprowadzi  z Zamawiaj cym uzgodnienia dotycz ce ewentualnych etapów wykonywania pomiarów 
powykonawczych. 
5.2.2. Zebranie niezb dnych materia ów i informacji 
Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych, powinny by  poprzedzone uzyskaniem z o rodka dokumentacji informacji o rodzaju, po eniu i stanie 
punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysoko ciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, e w trakcie realizacji obiektu nie zosta a wykonana bie ca 
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nale y powiadomi  o tym Zamawiaj cego. 
5.2.3. Analiza i ocena zebranych materia ów 
Przy analizie zebranych materia ów nale y ze szczególn  uwag  ustali : 
• klasy i dok adno ci istniej cych osnów geodezyjnych oraz mo liwo ci wykorzystania ich do pomiarów powykonawczych, 
• rodzaje uk adów wspó rz dnych i poziomów odniesienia, 
• zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych znajduj cych si  w o rodku dokumentacji o wyniki pomiaru powykonawczego. 
5.3. Prace polowe 
5.3.1. Wywiad szczegó owy w terenie 
Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by  poprzedzone wywiadem terenowym maj cym na celu: 
• ogólne rozeznanie w terenie, 
• odszukanie punktów istniej cej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktów oraz aktualizacj  opisów topograficznych, 
• zbadanie wizur pomi dzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, 
• wst pne rozeznanie odno nie konieczno ci uzupe nienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy geodezyjnej. 
5.3.2. Prace pomiarowe 
W pierwszej kolejno ci nale y pomierzy  wznowion  lub za on  osnow , a nast pnie wykona  pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcj  G-4 "Pomiary sytuacyjne i 
wysoko ciowe", mierz c wszystkie elementy tre ci mapy zasadniczej oraz tre  dodatkow  tj.: 
• granice ustalone wed ug stanu prawnego, 
• kilometra  dróg, 
• znaki drogowe, 
• punkty referencyjne, 
• wszystkie drzewa w pasie drogowym, 
• wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podzia em na trwale i nietrwale, 
• rowy (w pe nym zakresie), 
• przekroje poprzeczne co 20 - 50 m, 
• inne elementy wg wymaga  Zamawiaj cego. 
W zasadzie, przy wy ej wymienionych pomiarach stosuje si  technologie klasyczne (pomiary bezpo rednie). Przy wi kszych obiektach mog  by  stosowane tak e metody mieszane tzn. 
fotogrametryczne dla tre ci ogólnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczaj cych, granic ustalonych wg stanu prawnego i innych elementów. 
5.4 Stabilizacja granic prawnych pasa drogowego 
W ramach robót zwi zanych ze stabilizacj  punktów granicznych Wykonawca: 
- dokona zg oszenia pracy geodezyjnej w O rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotycz cej wznowienia znaków granicznych znaków granicznych pasa drogowego, 
- zawiadomi w cicieli nieruchomo ci o terminie wznowienia i utrwalenia na gruncie punktów granicznych, 
- dokona stabilizacji punktów granicznych znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z norm  BN-67/6744-09) i wiadkami betonowymi tych znaków wykonanymi zgodnie z za czonym 
rysunkiem (za . nr 1) nie rzadziej ni  100m oraz sporz dzi protokó  z w/w czynno ci. W sytuacji, gdy stabilizacja punktu granicznego znakiem granicznymi typ 36a (zgodnie z norm  BN-
67/6744-09) powoduje konieczno  zniszczenia nawierzchni utwardzonej, stosuje si  inne znaki wymienione w pkt.2.2. 
- sporz dzi szkic przebiegu granic zgodnie pkt. 5.4.1  
- opracuje dokumentacj  geodezyjn  i przeka e j  do O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uzyska jej przyj cie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
5.4.1. Szkic przebiegu granic 

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych. 
Warunki wykonania szkicu: 

1. Granic  zastabilizowa  znakami granicznymi i wiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca granicznego od strony zewn trznej pasa drogi, 
2. Szkic nale y sporz dzi  w skali 1:1000 w formacie A-3.  
3. Szkic powinien zawiera : 

a. nazw  województwa, gminy, obr bu 
b. w tytule napis: „Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi gminnej z msc. Marcinkowo do msc. Purdka od km … do km ….” 
c. kilometra  pocz tkowy i ko cowy opracowywanego odcinka 
d. szkic lokalizacji 
e. punkty graniczne wraz z numeracj  i rodzajem stabilizacji 
f. miary od kraw dzi jezdni do punktu granicznego 
g. linie graniczne z miarami czo owymi 
h. grunty pozostaj ce w dniu 31 grudnia 1998 r. we w adaniu Skarbu Pa stwa, nie stanowi ce ich w asno ci, a zaj te pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 

pa dziernika 1998 r. Przepisy wprowadzaj ce ustawy reformuj ce administracj  publiczn , Dz. U. nr 133 z 1998 r.) 
i. opis skrzy owa  i rzek 
j. szczegó y sytuacyjne s ce do identyfikacji po enia punktów granicznych w terenie 

w zasi gu po 10 m od granic pasa drogowego 
- kraw dzie jezdni 
-  drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu kraw dzi jezdni 
- upki hektometrowe z opisem 
- przepusty 
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- pocz tek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne) 
- ogrodzenia trwa e i chodniki 
- wiadki punktów referencyjnych 
- pojedyncze drzewa 
- kontury le ne 
- upy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajduj ce si  w odleg ci do 10 m od granicy pasa 
- numery dzia ek w pasie drogowym i przyleg ych oraz kierunki ich granic 

4. Do szkicu nale y do czy : 
- wykaz wspó rz dnych punktów granicznych (plik w formacie txt), 
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf, 
- map  ewidencyjn , 
- wypisy z rejestrów gruntów dla wszystkich dzia ek w pasie drogowym, 
- odbitk  istniej cej mapy zasadniczej lub syt – wys. w skali szkicu. 

Ponadto jako za cznik do pomiaru powykonawczego nale y sporz dzi  wykaz zmian gruntowych jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów 
dotycz cych sposobu u ytkowania (u ytek rolny lub le ny na drodze). 
5.5. Prace kameralne 
5.5.1. Obliczenia i aktualizacja map 
Prace obliczeniowe nale y wykona  przy pomocy sprz tu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tre ci na map  zasadnicz  oraz katastraln  nale y wykona  przy pomocy ploterów. 
Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiaj cego nale y uzupe ni  o elementy wymienione w punkcie 5.3.2. 
5.5.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentacj  geodezyjn  i kartograficzn  nale y skompletowa  zgodnie z przepisami prawa, z podzia em na: 
1) akta post powania przeznaczone dla Wykonawcy, 
2) dokumentacj  techniczn  przeznaczon  dla Zamawiaj cego, 
3) dokumentacj  techniczn  przeznaczon  dla o rodka dokumentacji. 
Sposób skompletowania dokumentacji, o którym mowa w punkcie 3 oraz form  dokumentów nale y uzgodni  z o rodkiem dokumentacji. Dokumentacj  t  nale y okaza  
Zamawiaj cemu do wgl du. 
5.5.3. Sk ad dokumentacji dla Zamawiaj cego 
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiaj cego stanowi jeden z dokumentów odbioru prac i powinna by  skompletowana, zbroszurowana, b  oprawiona w odpowiednich 
teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytu owych, spisem zawarto ci oraz numeracj  stron.  
Dla Zamawiaj cego nale y skompletowa  nast puj ce materia y: 
1) sprawozdanie techniczne, 
2) wtórnik mapy zasadniczej uzupe niony dodatkow  tre ci , o której mowa w punkcie 5.3.2., 
3) kopie wykazów wspó rz dnych punktów osnowy oraz wykazy wspó rz dne punktów granicznych w postaci dyskietki (p yty CD) 

i wydruku na papierze, 
4) kopie protoko ów przekazania znaków geodezyjnych pod ochron , 
5) kopie opisów topograficznych, 
6) kopie szkiców polowych, 
7) dyskietk  (p yt  CD) z map  numeryczn  oraz wydruk (wyplotowanie) tych map. 
8) inne materia y zgodnie z wymaganiami Zamawiaj cego okre lonymi w ST. 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do obowi zków Wykonawcy nale y zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac pe nej, wewn trznej kontroli. Kontrola ta powinna by  tak zorganizowana, aby na bie co 
zapewnia a mo liwo ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jako ci oraz usuwania nieprawid owo ci mog cych mie  wp yw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewn trznej 
ko cowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadaj ca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowi zek sporz dzi  protokó , który b dzie stanowi  
jeden z dokumentów do odbioru prac. Je eli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zosta y wykonane wadliwie i wymagaj  dodatkowych opracowa , prace te winien 
wykona  we w asnym zakresie i na swój koszt. Niezale nie od kontroli prowadzonej przez Wykonawc , Zamawiaj cy mo e powo  we w asnym zakresie In yniera  . 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Obmiar powinien okre la  faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecno ci Zamawiaj cego. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.     Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Prace mog  by  odbierane (po przyj ciu dokumentów do o rodka dokumentacji) w ca ci. Odbioru dokonuje Zamawiaj cy. O gotowo ci do odbioru Wykonawca zawiadamia 
Zamawiaj cego na pi mie. Odbiór powinien by  przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licz c od daty otrzymania przez Zamawiaj cego zawiadomienia o gotowo ci 
do odbioru. 
8.2. Dokumenty do odbioru prac 
Dokumentami stanowi cymi podstaw  do odbioru prac s : 
• zawiadomienie przekazane przez Wykonawc  o zako czeniu prac, 
• zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiaj cego o terminie odbioru, 
• sprawozdanie z wykonania prac, 
• skompletowana dokumentacja dla Zamawiaj cego, 
• protokó  wewn trznej kontroli, 
• zestawienie zrealizowanych prac. 
8.3. Odbiór ko cowy 
Odbiór ko cowy polega na formalnej ocenie przez Zamawiaj cego rzeczywistego wykonania prac wynikaj cych z umowy w odniesieniu do ich jako ci, ilo ci i warto ci.  
Je li Zamawiaj cy stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie uzupe nie  lub poprawek, przerywa swe czynno ci, okre laj c kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany jest protokó  
ko cowego odbioru prac. Zasady r kojmi, wynikaj ce z przepisów Kodeksu cywilnego przenosz  si  odpowiednio na opracowania geodezyjne obj te zamówieniem. 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 
9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena obejmuje wykonanie wszystkich czynno ci wymienionych w specyfikacji. 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym s  
cenami obejmuj cymi wszystkie koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.  
Cena jednostkowa: 
• wszystkie prace obj te wymaganiami SST, 
• pomiary ilo ci wykonanych prac – 4 egzemplarze, 
• koszt materia ów wraz z kosztami zakupów, 
• koszty transportu i sprz tu, 
• koszty po rednie (w tym m.in. koszty us ug o rodka dokumentacji, koszty odszkodowania za zniszczenia, koszty zwi zane z zabezpieczeniem bhp), 
• zysk, 
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• podatki - zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
• inne niezb dne czynno ci bezpo rednio zwi zane z pomiarem powykonawczym, 
• inne czynno ci wynikaj ce z utrudnie  w trakcie prac geodezyjnych. 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U Nr 100, poz. 1086 z 2000r.). 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414, z pó niejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U Nr 71, poz. 838, z 2001 r.). 
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z pó niejszymi zmianami). 
5. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowa  geodezyjno-kartograficznych oraz czynno ci 

geodezyjnych obowi zuj cych w budownictwie (Dz.u. Nr 25, poz. 133) 
6. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie szczegó owych zasad i trybu zg aszania prac geodezyjnych i kartograficznych 

oraz przekazywania materia ów i informacji powsta ych w wyniku tych prac do pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U Nr 33, poz. 195) 
7. PN-N-02207 Geodezja. Terminologia 
8. PN-N-0225l Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
9. PN-N-02260 Kartografia. Opracowanie map. Terminologia. 
10. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 
11. PN-N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia. 
12.  Instrukcje technicznego by ego G ównego Urz du Geodezji i Kartografii lub G ównego Geodety Kraju: 
a)  0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
b)  0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
c)  G-l Pozioma osnowa geodezyjna 
d)  G-2 Wysoko ciowa osnowa geodezyjna 
e)  G-3 Geodezyjna obs uga inwestycji 
f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe 
g) G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 
h) K-I Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniej cej mapy zasadniczej wykonanej wg tych  przepisów) 
i) K-I System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji istniej cej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisów) 
j) K-I Mapa zasadnicza. 
k) G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów 
I) G-1.5 Szczegó owa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników. 
m) G-3.1 Pomiary i opracowania realizacyjne 
n) G-3.2 Pomiary realizacyjne 
o) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja. 
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1. Wprowadzenie.  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z budow  kanalizacji 
deszczowej w ramach zadania  „Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeszewie w zakresie przebudowy nawierzchni drogi oraz budowy o wietlenia” 
1.1 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia obj ty niniejsz  Specyfikacj  odpowiada nast puj cym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV) wg 
Rozporz dzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 
45110000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do odprowadzania cieków. 
1.3. Okre lenia podstawowe  
1.3.1.Kanalizacja deszczowa - sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do odprowadzania cieków opadowych.  

 Kana  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania cieków.  
 Kana  deszczowy - kana  przeznaczony do odprowadzania cieków opadowych.  
 Przykanalik - kana  przeznaczony do po czenia wpustu deszczowego z sieci  kanalizacji deszczowej.  
 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze azowym przeznaczona do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów.  
 Wpust deszczowy - urz dzenie do odbioru cieków opadowych, sp ywaj cych do kana u z utwardzonych powierzchni terenu. Stosowa  kraty 

wpustów kraw nikowe klasy D400.  
 yta przykrycia studzienki lub komory - p yta przykrywaj ca komor  robocz .  
 az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo liwiaj cy dost p 

do urz dze  kanalizacyjnych. 
1.3.2. Elementy sieci  

 Pod e naturalne - pod e naturalne z drobnoziarnistego gruntu.  
 Pod e naturalne z podsypk  - pod e naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypk  z gruntu drobnoziarnistego, albo pod e naturalne z 

okre lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgl du na materia  z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta tych rur.  

 Pod e wzmocnione - pod e na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie pod a mo e polega  na wymianie gruntu na piasek lub wir albo wykonanie 
awy betonowej lub specjalnej konstrukcji.  

 Podsypka - materia  gruntowy mi dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypk .  
 Obsypk  - materia  gruntowy mi dzy pod em lub podsypk  a zasypk  wst pn , otaczaj cy przewód kanalizacyjny.  
 Zasypka wst pna - warstwa wype niaj cego materia u gruntowego tu  nad wierzchem 

1.3.4. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 .  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
2. MATERIA Y  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów  
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Rury kana owe  
Rury kielichowe czone na uszczelk  wargow  z tworzywa PVC-U lite (materia  jednorodny) o sztywno ci obwodowej SN8 i rednicach od 0,2 m do 0,315 m.  
2.3. Studzienki kanalizacyjne  
A/Studzienki  na kanalizacji deszczowej  
Studnie nale y wykona  z kr gów elbetowych z betonu klasy B50; W12, F150 nasi kliwo  poni ej 4% czonych na uszczelki gumowe. Pod nawierzchniami 
jezdni studnie przykry  p yt  nastudzienn  z pier cieniem odci aj cym i w azem eliwnobetonowym klasy D400. Studnie zlokalizowane w chodnikach i terenach 
zielonych przykry  p yt  nastudzienn  i w azem eliwnobetonowym klasy C250. Wyrównanie w azów z terenem przy pomocy pier cieni dystansowych.  
2.3.1 Stopnie z azowe  
Stopnie z azowe eliwne odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-74086 [14].  
2.3.2. Studzienki ciekowe  
2.3.3. Wpusty uliczne eliwne  
Stosowa  kraty wpustów na zawiasach klasy D400 zgodnie z kierunkiem najazdu  
2.3.4. Kr gi betonowe prefabrykowane  
Wpusty deszczowe wykona  z rur betonowych dn 0,5 m z betonu klasy B50; W12, F150 nasi kliwo  poni ej 4% czonych na uszczelki gumowe z osadnikiem 
h=1,0m. P yt  nastudzienn  ustawia  na pier cieniach odci aj cych.  
2.3.5. Pier cienie elbetowe prefabrykowane  
Pier cienie elbetowe prefabrykowane o rednicy 65 cm powinny by  wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stal  StOS.  
2.3.6. yty elbetowe prefabrykowane  

yty elbetowe prefabrykowane powinny mie  grubo  11 cm i by  wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stal  StOS.  
2.3.7. yty fundamentowe zbrojone  

yty fundamentowe zbrojone powinny posiada  grubo  15 cm i by  wykonane z betonu klasy B 15.  
2.4. Kruszywo na podsypk   
Podsypka mo e by  wykonana z t ucznia lub wiru. U yty materia  na podsypk  powinien odpowiada  wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-
B-11111 [3], PN-B-11112 [4]. 
2.5. Beton  
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada  wymaganiom BN-62/6738-07 [17].  
2.6. Zaprawa cementowa  
Zaprawa cementowa powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-14501 [7].  
2.7. Sk adowanie materia ów  
2.7.1. Rury kana owe  
Rury mo na sk adowa  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stoj cej.  
Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si  wód opadowych.  
W przypadku sk adowania poziomego pierwsz  warstw  rur nale y u  na podk adach drewnianych. Podobnie na podk adach drewnianych nale y uk ada  
wyroby w pozycji stoj cej i je eli powierzchnia sk adowania nie odpowiada ww. wymaganiom.  
Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i gatunków w sposób zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.  
2.7.2. Kr gi  
Kr gi mo na sk adowa  na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e nacisk kr gów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.  
Przy sk adowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko  sk adowania nie powinna przekracza  1,8 m. Sk adowanie powinno umo liwia  dost p do 
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kr gów.  
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2.7.3. azy kana owe i stopnie  
azy kana owe i stopnie powinny by  sk adowane z dala od substancji dzia aj cych koroduj co. W azy powinny by  posegregowane wg klas. Powierzchnia 

sk adowania powinna by  utwardzona i odwodniona.  
2.7.4. Wpusty eliwne  
Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  sk adowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysoko ci maksimum 1,5 m.  
2.7.5. Kruszywo  
Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw.  
3. SPRZ T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu  
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprz t do wykonania kanalizacji deszczowej  i sanitarnej 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:  

 urawi budowlanych samochodowych,  
 koparek przedsi biernych,  
 spycharek ko owych lub g siennicowych,  
 sprz tu do zag szczania gruntu i badania stopnia zag szczenia,  
 ci garek mechanicznych,  
 beczkowozów.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu  
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
4.2. Transport rur kana owych  
Rury PVC mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd rodka transportu, z wyj tkiem rur betonowych o stosunku rednicy nominalnej do d ugo ci, 
wi kszej ni  1,0 m, które nale y przewozi  w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.  
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie 
ruchu pojazdów.  
Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian rodka transportu o wi cej ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu (rury 
kamionkowe nie wy ej ni  2 m).  
Pierwsz  warstw  rur kielichowych nale y uk ada  na podk adach drewnianych, za  poszczególne warstwy w miejscach stykania si  wyrobów nale y przek ada  
materia em wy ció kowym (o grubo ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).  
4.3. Transport kr gów  
Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.  
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przek adek, rozporów i klinów z 
drewna, gumy lub innych odpowiednich materia ów.  
Podnoszenie i opuszczanie kr gów o rednicach 1,2 m i 1,4 m nale y wykonywa  za pomoc  minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie prefabrykatu.  
4.5. Transport w azów kana owych  

azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem, natomiast typu lekkiego nale y uk ada  na paletach po 10 szt. i czy  ta  stalow .  

4.6. Transport wpustów eliwnych  
Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem si  podczas transportu.  
4.7. Transport mieszanki betonowej  
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie spowoduj  segregacji sk adników, zmiany sk adu mieszanki, 
zanieczyszczenia mieszanki i obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych.  
4.8. Transport kruszyw  
Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie  
Transport cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08 [16].  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
5.2. Przygotowanie do prowadzenia robót  
Przed przyst pieniem do robót nale y wykona  prace przygotowawcze zwi zane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacj  robót, ustaleniem miejsc do 
odk adania ziemi rodzimej, odwo eniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyska  zezwolenie na rozpocz cie robót i komisyjnie przyj  teren pod 
budow  wraz z niezb dnymi reperami geodezyjnymi.  
Projektowan  o  kana u (przewodu) nale y oznaczy  w terenie w sposób trwa y i widoczny z za eniem ci gu reperów roboczych.  
Punkty na osi trasy nale y oznaczy  za pomoc  drewnianych palików, tzw. ko ków osiowych z gwo dziami.  
Ko ki osiowe nale y wbi  na ka dym za amaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co oko o 30 do50 m. Na ka dym odcinku nale y 
utrwali  co najmniej 3 punkty.  
Ko ki wiadki wbija si  po dwu stronach wykopu, tak aby istnia a mo liwo  odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze nale y osadza  w cianach budynków w postaci haków lub bolców. Ci g reperów roboczych nale y nawi za  do reperów sieci pa stwowej.  
Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y wykona  urz dzenia odwadniaj ce, zabezpieczaj ce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 
gruntowymi. Urz dzenia odwadniaj ce nale y kontrolowa  i konserwowa  przez ca y czas trwania robót.  
Obni enia wód gruntowych nale y dokonywa , gdy woda uniemo liwia wykonywanie wykopu.  
Obni enia wód gruntowych nale y przeprowadza  tak, aby nie zosta a naruszona struktura w pod u wykonywanego obiektu, ani te  w pod u s siednich 
budowli.  
5.3.Wykopy - wg SST D-02.01.01. 
9. Tolerancja dla rz dnych dna wykopu nie powinna przekracza  +3 cm dla gruntów zwi ych, +5 cm d1a gruntów wymagaj cych wzmocnienie. Natomiast 
tolerancja szeroko ci wykopu wynosi +5 cm.  
5.4. Obudowa wykopów o cianach pionowych  
5.4.1.Wykopy otwarte o cianach pionowych bez obudowy  
Wykonywanie wykopów o cianach pionowych bez obudowy mo na prowadzi  tylko w gruntach suchych, gdy nie wyst puj  wady gruntowe. Teren nie jest 
obci ony nasypem przy kraw dziach wykopu w pasie o szeroko ci równej co najmniej g boko ci wykopu H; dopuszczalne g boko ci wykopów w gruntach 
okre lonych wg PN74/B-02480 wynosz :  
- w gruntach skalistych litych niesp kanych – 4,0 m  
- w gruntach spoistych - 1,5 m  
- w pozosta ych - 1,0 m  
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5.4.2.Wykopy otwarte o cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta) 1. Wymiary obudowy wykopów typu „BOX” powinny by  dostosowane do 
boko ci wykopu zgodnie z DTR producenta. Je eli materia y obudowy nie s  fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wp ywem warunków 

atmosferycznych, powinny by  zabezpieczone na placu budowy przez zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich rodków antykorozyjnych 
ciwych dla danego materia u.  

2.Zabezpaeczenie wykopów przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych  
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych powinny by  zachowane co najmniej nast puj ce warunki:  
a) górne kraw dzie obudowy powinny wystawa  co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegaj cy teren,  
b) powierzchnia terenu powinna by  wyprofilowana ze spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw wody poza teren przylegaj cy do wykopu,  
c) w przypadku konieczno ci odprowadzenia wód opadowych rowami odleg  w planie, pomi dzy kraw dzi  dna rowu odwadniaj cego a kraw dzi  dna 
wykopu, nie powinna by  mniejsza od obliczonej zgodnie ze Szczegó owymi warunkami bezpiecze stwa pracy.  
d) wprowadzenie wód z rowów odwadniaj cych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by  wykonane zgodnie z dokumentacj  w miejscach odpowiednio 
zabezpieczonych przed rozmyciem.  
5.4.3. cianka szczelna  

cianki szczelne stanowi ce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materia ów nale y stosowa  do:  
a) ca kowitego, sta ego odci cia dop ywu wód gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem cianki w wykopie w celu zast pienia drena u 
poziomego i pionowego,  
b) zmniejszenia dop ywu wód gruntowych do wykopu dla umo liwienia wykonania stabilizacji pod a, u enia drena u poziomego, u enia przewodu 
zast puj c drena  pionowy,  
c) rozparcia cian wykopu w gruntach nawodnionych o g boko ci. powy ej 6 m i szeroko ci wykopu w dnie powy ej 2 m,  
d) zabezpieczenia budowli w zasi gu klina od amu ciany wykopu z pozostawieniem cianki w wykopie.  
Zastosowanie cianek szczelnych dla poz. a) i b) powinno by  uzasadnione w dokumentacji analiz  techniczno-ekonomiczn , a wykonanie ich zgodne z 
dokumentacj .  
5.5.Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych  
5.5.1. nachylenie skarp wykopów powinno by  wykonane zgodnie z dokumentacj ; przy g boko ci wykopu do 4 m i nie wyst powaniu wody gruntowej i 
usuwisk, oraz nie obci aniu naziomu w zasi gu klina od amu, dopuszcza si  nast puj ce bezpieczne nachylenie skarp:  
- w gruntach bardzo spoistych - 2:1,  
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1:1,  
- skalistych sp kanych  
- w pozosta ych gruntach spoistych oraz - 1:1,25 wietrzelinach i rumoszach gliniastych  
- w gruntach niespoistych -1:1,5,  
przy równoczesnym zapewnieniu atwego i szybkiego odp ywu wód opadowych od kraw dzi wykopu z pasa terenu szeroko ci równej trzykrotnej g boko ci 
wykopu oraz zabezpieczeniu podnó a pochylonej skarpy na dnie wykopu.  
odchylenia spadków skarp wykopu nie powinny przekracza  +5%.  
5.6. Pod e  
1. Przewody nale y uk ada  w wykopie na odpowiednio przygotowany pod u. Przed przyst pieniem do wykonania pod a nale y dokona  odbioru 
technicznego wykopu.  
2. Rodzaj pod a zale y od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane s  dwa rodzaje pod a:  
a) pod e naturalne, które stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzyma ci nie mniejszej ni  w dokumentacji technicznej; je eli warunek ten jest nie spe niony, 
nale y stosowa  pod e wzmocnione;  
b) pod e wzmocnione nale y wykonywa  zgodnie z p. 5.  
Dla kana ów na terenach obj tych szkodami górniczymi grubo  podsypki nie ma e by  mniejsza ni  0,15 m, a minimalna grubo  obetonowania mniejsza ni  
0,10 m.  
3. Pod e naturalne 1ub podsypka pod a wzmocnionego powinny umo liwi  wyprofilowanie kszta tu spodu przewodu.  
4. Pod e naturalne stosuje si  aa gruntach suchych (normalnej wilgotno ci) takich jak: piaszczyste, wirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste gliniasto-
piaszczyste, z zastrze eniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.  
5. Pod e wzmocnione nale y wykonywa  jako:  
a) pod e piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowi  mia  pod e naturalne lub przy nienawodnionych ska ach, gruntach spoistych (gliny, i y), 
makroporowatych i kamienistych;  
b) pod e wirowo-piaskowe lub t uczniowo-piaskowe:  
- przy gruntach nienawodnionych s abych i atwo ci liwych (mu y torf itp.) o ma ej grubo ci po ich usuni ciu,  
- przy gruntach wodono nych (nawodnionych w trakcie robót odwadniaj cych),  
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowi  mia  pod e naturalne dla przewodów,  
- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych dla kana ów murowanych, betonowych i elbetowych monolitycznych lub z 
elementów prefabrykowanych;  
-w razie konieczno ci obetonowania rur (szczególnie przy przej ciach pod torami kolejowymi, drogami, fundamentami obiektów budowlanych itp.)  
-w razie konieczno ci budowy kana u na palach;  
a) mieszane – z one z pod y wy ej wymienionych – przy nawodnionych gruntach s abych, ma o ci liwych i nasypowych.  
6. Odchy ki grubo ci pod a wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie mog  przekracza  10 mm.  
7. Dopuszczalne odchylenie w planie osi pod a wzmocnionego od osi przewodu nie ma e przekracza : - dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,  
- - dla przewodów pozosta ych 5 cm. 8. ró nica rz dnych. wykonanego pod a od rz dnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie mo e w adnym 
punkcie przekroczy  warto ci ±5 cm dla przewodów z tworzyw sztucznych oraz kana ów sieci cieplnej. Wyst puj ce ró nice nie mog  na adnym odcinku 
przewodu spowodowa  spadku przeciwnego ani te  jego zmniejszenia do zera.  
5.7. Odbiory robót  
Przed przyst pieniem da w ciwych robót monta owych nale y sprawdzi , czy roboty pomocnicze i towarzysz ce zosta y wykonane zgodnie z dokumentacj   
i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega: - wykonanie wykopu i pod a,  
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obr bie wykopu.  
- stan odeskowania wykopów pod k tem bezpiecze stwa pracy robotników zatrudnionych przy monta u,  
- k ty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,  
- wykonanie niezb dnych zej  do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej ni  ok. 20 m). Drabiny powinny mie  szczeble co 30-40 cm. i by  przymocowane do 
deskowa , tak, aby nie grozi o niebezpiecze stwo ich po lizgu lub przechy u.  
5.8. Zasyp przewodu  
5.8.1. Warstwa ochronna zasypu  

yty materia  i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodowa , uszkodzenia u onego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, 
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo  warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi  dla przewodów  
z tworzyw sztucznych 0,3 m. Materia em zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub 
rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.  

Materia  zsypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  zag szczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu 
materia em sypkim.  
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5.8.2. Pozostawienie w wykopie obudowy cian wykopu ze wzgl dów jak w 5.4.3.. lub w przypadku niemo liwo ci jej wydobycia bez szkodliwych nast pstw 
oraz pozostawienie cianek powinno zosta  wpisane da dziennika budowy, a obrys ich: wrysowany na profilu pod nym z podaniem wymiarów i lokalizacji.  
5.8.3. Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rz dnej powinien by  wykonany przy zachowaniu zag szczenia gruntu wg 
dokumentacji, a w przypadku nieokre lenia wska nika zag szczenia powinien on wynosi  co najmniej 1.  
5.8.4. Zasyp przewodu pod ulepszon  nawierzchni , drogi  
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniej cej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudno ci osi gni cia wska nika zag szczenia gruntu równego co 
najmniej 1, nale y zast pi  górn  warstw  zasypu wzmocnion  podbudow  drogi.  
5.8.5. Nasypy sta e  
5.8.6. Wykonanie nasypów sta ych i poszerzanie nasypów istniej cych powinno by  zgodne z dokumentacj .  
5.8.7. Zag szczanie gruntu nasypowego. Zag szczanie gruntu w nasypie powinno by  wykonane warstwami. Ka da warstwa powinna by  zag szczona  
da wska nika okre lonego w dokumentacji. Grubo  warstw nie powinna by  wi ksza ni :  
a) 0,15 m przy zag szczaniu r cznym,  
b) 0,30 m przy zag szczaniu mechanicznym.  
Uzyskanie prawid owego zag szczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno ci gruntu.  
5.8.8. Wilgotno  zag szczanego gruntu powinna by  równa optymalnej lub wynosi  co najmniej 80% jej wielko ci.  
5.8.9. Odchylenie wska nika zag szczenia gruntu powinno by  mniejsze od 2%.  
5.8.10. Odchylenia wymiarów w planie nasypu wykonanego od podanych w dokumentacji nie powinno przekroczy  ±0,1 m.  
5.8.11. Odchylenie wymiarów w pionie nasypu wykonanego od podanych w dokumentacji nie powinno przekroczy  ±0,1 m.  
5.16.12. Odchylenie spadków nachylonych skarp wykonanego nasypu od podanych w dokumentacji nie powinna przekroczy  ±5 %.  
5.8.13. Warunki sk adowania lub usuwania humusu, nadwy ek ziemi z wykopów oraz gruzu i odpadów budowlanych, uzgodni  z Inwestorem  
5.9. Warunki uk adania (monta u) przewodów  
Przewody z PVC  mo na montowa  przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak e z uwagi na zmniejszon  elastyczno  tego materia u w niskich 
temperaturach, zaleca si  wykonywa  po czenia w temperaturze nie ni szej ni  +5°C. Odnosi si  to w szczególno ci do czenia elementów PVC i GRP z 
elementami z innych materia ów.  
Monta  przewodów z PE w temperaturze otoczenia ni szej od 0°C jest mo liwy. Jednak e z uwagi na zmniejszon  elastyczno  tego materia u w niskich 
temperaturach, zaleca si  wykonywa  po czenia w temperaturze nie ni szej ni  0°C. Sposób monta u przewodów powinien zapewnia  utrzymanie kierunku i 
spadków zgodnie z dokumentacj  techniczn . Opuszczanie i uk adanie przewodu na dnie wykopu mo e si  odbywa  dopiero po przygotowaniu pod a. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu, nale y sprawdzi  ich stan techniczny - nie mog  mie  uszkodze , oraz zabezpieczy  je przed zanieczyszczeniem poprzez 
wprowadzenie do rur tymczasowych zamkni  w postaci za lepek, korków itp.  
5.9.1. Uk adanie przewodu na dnie wykopu  
Rury mo na opuszcza  do wykopu r cznie lub w przypadku wi kszych rednic (0,50 m) przy u yciu sprz tu mechanicznego. Uk adanie odcinka przewodu mo e 
odbywa  si  na przygotowanym pod u. Pod e profiluje si  w miar  uk adania przewodu, a grunt z pod a wykorzystuje si  do stabilizacji u onej ju  cz ci 
przewodu poprzez zag szczenie po jego obu stronach. Nale y przy tym zwróci  uwag  na to, aby osie czonych odcinków przewodu pokrywa y si , za  przy 
po czeniu kielichowym bosy koniec rury wszed  do miejsca oznaczonego na niej.  
Przewód po u eniu powinien ci le przylega  do pod a na ca ej swej d ugo ci w co najmniej 1/4 jego obwodu.  

cza powinny pozosta  ods oni te, z pozostawieniem wystarczaj cej wolnej przestrzeni po obu stronach po czenia, do czasu przeprowadzenia próby na 
szczelno  przewodu.  
Po czenie kielichowe przed zasypaniem nale y owin  foli  z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed cieraniem uszczelki w czasie pracy 
przewodu. ,  
Przewody powinny by  uk adane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. Jednak e minimalne spadki: nie powinny by  ni sze ni .  
- 0,5 % dla rednicy 200 mm  
- 0,4 % dla rednicy 250 mm  
- 0,33 % dla rednicy 315 mm  
Maksymalne spadki kana ów wynikaj  z maksymalnej pr dko ci przep ywu cieków. Szacunkowe warto ci tych spadków mo na przyjmowa  wg tablicy .Nie 
wolno wyrównywa  kierunku u enia przewodu przez podk adanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawa ki drewna, kamieni itp.  
Przewody uk adane przy bardzo du ych spadkach, np., w terenach górzystych, powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem wzd nym. Sposoby 
takich zabezpiecze , uwzgl dniaj ce miejscowe warunki gruntowe oraz spadek terenu, powinny by  podane w dokumentacji technicznej wraz z obliczeniami 
uzasadniaj cymi. Odchylenie osi u onego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza  0,01 m.  
W przypadku przewodów z PE maksymalna d ugo  montowanego ruroci gu na powierzchni terenu jest wyznaczona z rozstawem studzienek i innych w ów 
sieci.  
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak równie  przy zmianie kierunku rur le cych, nale y zwróci  uwag  na to; aby nie przekroczy  dopuszczalnego 
minimalnego promienia za amania, który dla rur z PEHD mo e wynosi  50xD (D- rednica zewn trzna). Przy czym dopuszczalna warto  wygi cia rur zale y 
mi dzy innymi od temperatury; jedna z firm podaje nast puj ce warto ci ugi :  
- 20xD(przy temp. +20oC)  
- 35xD(przy temp. +10oC)  
- 50xD(przy temp. +0oC)  
Je li rury maj  by  wyginane w temperaturze ni szej ni  0°C, nale y przestrzega  specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania 
rur powinno si  znajdowa  w pobli u wykopu, w miejscu os oni tym przed bezpo rednim nas onecznieniem i opadami atmosferycznymi.  
Po czone odcinki rur lub te  fragmenty rur odwini tych z b bna s  przenoszone z miejsca czenia do miejsca u enia. Przyj cie odpowiedniego sposobu 
uk adania przewodu na dnie wykopu zale y od technologii wykonania z czy, lokalizacji studzienki innych w ów oraz od rodzaju wykopu.  
Uk adanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywa  si  as przygotowanym pod u. Po czenie nowego odcinka 
przewodu z odcinkiem ju  u onym mo na wykonywa  na poboczu wykopu lub te  w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprz tu do czenia.  

cza powinny pozosta  ods oni te da czasu przeprowadzenia próby na szczelno  przewodu.  
boko  u enia, umieszczenie wzgl dem uzbrojenia podziemnego a izolacja przewodów  

Przewody powinny by  u one w gruncie w sposób uniemo liwiaj cy:  
- zamarzanie w nich cieków w okresie zimowym - uszkodzenia pod wp ywem obci  zewn trznych  
- niekorzystny wp yw uzbrojenia podziemnego (obci enie fundamentami itp.).  

boko  u enia przewodów bezpo rednia w gruncie i bez dodatkowych rodków zabezpieczaj cych ustala ogólnie norma.. Wg tej normy g boko  u enia 
przewodów powinna by  taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rz dnej terenu by o wi ksze ni  umowna g boko  przemarzania gruntu h o 0,20 
m. W uzasadnionych przypadkach mo na przyj  g boko  przykrycia o 0,01 m wi ksz  od g boko ci przemarzania gruntu. Zatem zalecane warto ci 
przykrycia przewodów powinny by  takie jak w tablicy 3.2.  
W przypadku konieczno ci u enia przewodów na mniejszych g boko ciach, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem cieków, przewody powinny by  
ocieplone; np. warstw la uzupe niaj cego dan  g boko  przykrycia (warstwa la nie mo e mie  bezpo redniego kontaktu z rur  z tworzywa 
sztucznego.  
Przewody prowadzone w kana ach zbiorczych powinny by  prowadzone w dnie kana u wg indywidualnego rozwi zania podanego w dokumentacji technicznej.  
Tablica 3.2. Warto ci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zale no ci od g boko ci przemarzania gruntu 

boko  przemarzania gruntu  
hz [m]  

boko  przykrycia przewodu  
hu [m]  
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0,8  1,0  
1,0  1,2  
1,2  1,3  
1,4  1,5  
Przewody powinny by  rozmieszczone w stosunku do pozosta ych elementów uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacj  projektow . Sposoby 
rozmieszczenia przewodów u onych w kana ach zbiorczych oraz w gruncie powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w odr bnych przepisach  
W tablicach 3.3. i 3.4. podano minimalne odleg ci przewodów kanalizacyjnych u onych w gruncie od innych elementów uzbrojenia podziemnego  
Poza tym zaleca si  aby przewody by y prowadzone w miar  mo liwo ci poza jezdniami, a w przypadku prowadzenia pod jezdniami, studzienki powinny by  
zlokalizowane w osi jezdni.  
Ponadto, przy szeroko ci ulic ponad 30 m i obustronnej zabudowie zaleca si , aby przewody drugorz dne by y u one po obu stronach ulicy.  
Tablica 3.3. Odleg ci mi dzy przewodem kanalizacyjnym a przewodami wodoci gowymi i ciep owniczymi 
Odleg  pionowa [m] Minimalna odleg  pozioma m]  

0<a<0,5  DN<200 mm                                b 1.5 

DN 200 mm                                b 3,0 

a>0,5 Warto  jak w tablicy 3.4. 

0<h<5,0 c 1,5 +h 

h>0,5 Warto  jak w tablicy 3.4. 

Przewody nie wymagaj  zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewn trz ani wewn trz. Tylko w przypadku zagro enia kontaktem z produktami, takimi jak np. 
smo a czy asfalt, nale y je zabezpieczy  przed negatywnym wp ywem tych substancji poprzez np. zainstalowanie rury os onowej, owini cie grub  foli  
polietylenow . 
Tablica 3.4. Minimalne dopuszczalne odst py mi dzy zewn trzn cian  przewodu kanalizacyjnego u onego w gruncie a zewn trzn  powierzchni  
innych elementów uzbrojenia podziemnego. 
Rodzaj przewodu  Minimalny dopuszczalny odst p [m]  
Energetyczny  0,5  
Teletechniczny  2,0  
Gazowy niskiego ci nienia  2,0  
Gazowy redniego ci nienia  2,0  
Ciep owniczy  wg tablicy 3.3.  
Wodoci gowy  wg tablicy 3.3.  
 
5.9.2. czenie elementów przewodów. 
 Elementy wykonane z PVC mog  by czone, oprócz elementów z PVC, równie  z elementami wykonanymi z innych materia ów, takich jak: eliwo, kamionka, 
elbet, PE. Za czenie odbywa si  na ogó  za pomoc  z cz:  

- kielichowych z pier cieniem gumowym (elementy z PVC)  
- kielichowych z pier cieniem gumowym, (specjaln  wk adk  i kszta tkami przej ciowymi - elementy z PVC z elementami z eliwa, kamionki i elbetu.)  
- kielichowo-ko nierzowych z pier cieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z elementami z eliwa i stali)  
-ko nierzowych z ko nierzami lu nymi oraz uszczelkami gumowymi i tulej  klejon  (elementy z PVC, elementy z PVC z elementami eliwnymi)  
- kielichowych klejone (elementy z PVC)  
- nasuwkowych z pier cieniem gumowym (elementy z PVC)  
- nasuwkowych klejone (elementy z PVC)  
- ko nierzowych z nasuwk  dzielon  (elementy z PVC)  
-sprz owo-ko nierzowych (elementy z PVC, elementy z PVC z elementami eliwa)  
- kielichowych blokuj cych (elementy z PVC z elementami z PE) Wszystkie po czenia powinny by  tak wykonane, aby by a zapewniona ich szczelno . 
Szczegó owe warunki monta u ró nych rodzajów z cz, w szczególno ci po czenia elementów z PVC z elementami innych materia ów, s  podawane ,przez 
producentów wyrobów z PVC. Przy wykonywaniu po cze  nale y przestrzega  zalecanych przez nich wymaga  i wskazówek. Ponadto, nale y uwzgl dni  
uwagi i wymagania podane ni ej.  
W praktyce najcz ciej stosuje si  po czenie kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pier cieniem gumowym. Przed wykonaniem tego po czenia 
nale y sprawdzi  czy basy koniec rury (kszta tki) jest sfazowany, je li nie - nale y sfazowa . Sfazowanie powinna mie  k t 15° w stosunku do osi rury i d ugo  
równ  2xg (g- grubo cianki rury).  
Odcinki rur zakupione u producenta powinny mie  takie sfazowanie, a w specjalnym wg bieniu kielicha umieszczon  uszczelk . Wewn trzne powierzchnie 
kielicha oraz zewn trzna powierzchnia bosego ko ca rury powinny by  dok adnie oczyszczone i osuszone, mog  by  posmarowane rodkiem zmniejszaj cym 
tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie rodki zalecane przez producenta).  
Nale y przy tym sprawdzi  prawid owo  u enia pier cienia i dok adno  jego przylegania w kielichu.  
Do wci ni cia bosego ko ca rury w kielich no na u  wciskarek ró nego typu, u atwiaj cych t  czynno , zw aszcza przy wi kszych rednicach. 
Potwierdzeniem prawid owo ci wykonania po czenia powinno by  osi gni cie przez czo o kielicha granicy wcisku oraz wspó osiowo czonych elementów. 
Podobne wymagania odnosz  si  do czenia bosych odcinków rur za pomoc  nasuwki z pier cieniem gumowym. Nale y przy tym zwróci  uwag  na to, aby 
ka dy basy koniec rury posiada  oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by  podane przez producenta. Wykonanie z cz klejonych wymaga 
spe nienia okre lonych warunków. Warunki te dotycz  zarówno jako ci kleju, jak i zachowania dok adnej procedury wykonywania z cza i powinny by  
szczegó owo okre lone przez producentów rur i kleju. W zwi zku z tym nale y przede wszystkim zwróci  uwag  ma:  
- rodzaj kleju, jaki zaleca producent  
- czas i sposób rozprowadzania kleju na powierzchniach ko ców rur  
- czas oczekiwania na ca kowite zwi zanie kleju (z czenie powierzchni klejonych), po których mo na dopiero przyst pi  do próby szczelno ci.  
Nie wolno stosowa  kleju po up ywie terminu przydatno ci do u ycia. Niezale nie od powy szych wymaga  i rodzaju u ywanego kleju, konieczne jest dok adne 
odt uszczenie, zeszlifowanie, umycie i wysuszenie zewn trznej powierzchni bosego ko ca rury i wewn trznej powierzchni kielicha przed przyst pieniem da 
nak adania kleju.  

ównym czynnikiem maj cym wp yw na prawid owo  i efekt wykonania po czenia jest temperatura. Nale y unika  klejenia przewodów w temperaturze poni ej 
5°C.  
W przypadku konieczno ci czenia przewodów w niskiej temperaturze otoczenia, nale y wykonywa  t  operacj , np. w specjalnie przygotowanym ogrzewanym 
namiocie.  
W przypadku ci cia rur nale y operacj  t  wykonywa  w taki sposób, aby p aszczyzna ci cia by a prostopad a do osi rury. Zmiany kierunku przewodu w poziomie 
i w pionie nale y dokonywa  za pomoc  odpowiednich uków i trójników.  
Mo na równie  wykorzysta  w tym celu w ciwo  elastyczno ci rur i z cz kielichowych z pier cieniem gumowym. W tym drugim wypadku, ograniczeniem s  
maksymalne warto ci k ta odchylenia osi i ugi cia rury. Nale y w tym wypadku przestrzega  zalece  i warunków ustalonych przez danego producenta. Np. wg 
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danych jednego z producentów, wygina  mo na tylko na zimno rury o rednicy w zakresie 100-200 mm. Natomiast rury o rednicach 250 - 500 mm nale y 
traktowa  jako sztywne, w zwi zku z czym ich wyginanie jest niedopuszczalne.  
5.9.3. Przej cia przewodu przez przeszkody terenowe  
W przypadka w skich i o ma ym znaczeniu komunikacyjnych dróg, mo na prowadzi  przewody bez rury os onowej - nale y przy tym zachowa  g boko  
przykrycia co najmniej 1,5 m. W wi kszo ci trudnych przypadków, takich jak przej cie pod torami, drogami o intensywnym ruchu i itp., przeszkody nale y 
prowadzi  w rurach os onowych.  
Sposób instalowania rur os onowych wynika z przyj tej technologii i najcz ciej polega na przeciskaniu lub przeci ganiu pod przeszkod . Rurami os onowymi 
mog  by  rury stalowe, eliwne, a tak e z PVC o rednicy umo liwiaj cej umieszczenie przewodu z kielichem z kilku centymetrowym zapasem wolnej 
przestrzeni. Grubo cianki rury os onowej powinna by  okre lona w dokumentacji i uzasadniona wzgl dami wytrzyma ciowymi.  
przewód mo e by  umieszczony wspó osiowo z rur  os onow  lub w inny sposób gwarantuj cy stabilno  u enia oraz swobodne (bez dotykania do cianki rury 
os onowej) po enie z cz. W zasadzie nale y unika  umieszczenia z cz w rurze os onowej. Ale je li jest to konieczne z uwagi na d ugo  przej cia, nale y 
przed u eniem przewodu przeprowadzi  prób  szczelno ci. Wewn trz rury os onowej przewód powinien mie  podparcie (podpory przymocowane s  do 
przewodu, np. z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna, stali itp.; których rozstaw powinien uniemo liwia  powstawanie ugi . podpory powinny 
zapewnia  kontakt z przewodem na 30-50% obwodu i mie  szeroko  kilku centymetrów przewodu - od 0,5 do 2,0 m. Rozstaw nale y przyjmowa  dla okre lonej 
rednicy dok adnie wg danych producenta rur.  Na ko cach rur os onowych powinny by  wykonane studzienki lub kamory rewizyjne. D ugo  rury os onowej 

zale y od rodzaju przeszkody i powinna by  uzgodniona z w cicielem (zarz dzaj cym) obiektu.  
Przej cia przewodem nad powierzchni  terenu (rzeki, jary i itp.) tj. podwieszenie ruroci gu, powinny by  wykonane wg oddzielnych cz ci dokumentacji. Powinny 
by  w nich uwzgl dnione takie mi dzy innymi aspekty jak:  
- sposób i rozstaw zamocowa  izolacja termiczna.  
W miejscach przej  przewodu przez cian  obiektów, nie wolno umieszcza  z cz. W tych przypadkach przewód powinien znajdowa  si  w rurze os onowej, a 
przestrze  mi dzy rur  os onow  i przewodem powinna by  wype niona materia em plastycznym, nieszkodliwym dla tworzywa lub z jednoczesnym 
zabezpieczeniem rury z tworzywa.  
5.9.4. Konstrukcje mocuj ce przewody  
Tego rodzaju konstrukcje wykonuje si  na przewodach, u onych w terenie o du ym spadku .  
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si  w wyniku parcia cieków, powinno by  wykonane zgodnie z dokumentacj . Odnosi si  to g ównie do 
odga zie , uków i zw ek z po czeniami kielichowymi (nasuwkowymi).  
Nale y wykonywa  w tych miejscach bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane na miejscu; zgodnie z uzasadniaj cymi obliczeniami zawartymi w 
dokumentacji.  
5.9.5.Pod czenia przykanalików  
Pod czenie wpustu deszczowego do kana u ulicznego wykona  zgadnie z dokumentacj .  
W przypadku istnienia trójnika w kanale ulicznym, pod czenie wykonuje si  tak jak typowe odga zienie.  
Je li brak jest trójnika, odga zienie przykanalika mo na wykona  metod  wywiercenia otworu w rurze i na enia nak adki z odga zieniem kielichowym. W tym 
celu nale y wykona  wykop w miejscu planowanego pod czenia.  
Jest to pod czenie zalecane, gdy  mo na go wykona  w dowolnym, ustalonym w projekcie miejscu przewodu z wyj tkiem uków i kszta tek. W zale no ci od 
rodzaju materia u pod czenia domowego mo na zastosowa  ró ny typ kszta tki, tzw. nak adki, np. nak adki kielichowe do po cze  klejonych rur z PVC czy 
nak adki kielichowe do po cze  zgrzewanych rur z PE.  
Na ogó rednice odga zie  s  znacznie wi ksze ni  w przypadku po cze  domowych.  
Szczegó owy opis wykonania pod czenia z nak adk  mo na znale  w ka dej instrukcji monta u wydanej przez producenta rur. Niemniej przy wykonywaniu taj 
operacji, nale y w szczególno ci zwróci  uwag  na:  
- oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykonania pod czenia dok adne oszlifowanie kraw dzi wyci tego otworu  
- staranne i równomierne na enie kleju na powierzchnie.  
5.9.6. Studzienki kanalizacyjne 
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nale y przestrzega  nast puj cych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych ko owych 
powinny by  zgodne ze rednicami okre lonymi w tablicy 1.  
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych ko owych 

rednica przewodu  Minimalna rednica studzienki rewizyjnej ko owej (m)  
odprowadzaj cego  
(m)  

przelotowej  po czeniowej  spadowej-kaskadowej  

0,20  
0,25  1,20  
0,30  1,20  1,20  
0,40  
0,50  1,50  
0,60  1,50  1,50  
0,80  
0,90  

1,80  1,80  1,80  

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nale y przestrzega  nast puj cych zasad:  
-studzienki przelotowe powinny by  lokalizowane na odcinkach prostych kana ów w odpowiednich odleg ciach (max. 50 m przy rednicach kana u do 0,50 m  
i 70 m przy rednicach powy ej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kana u,  
-studzienki po czeniowe powinny by  lokalizowane na po czeniu jednego lub dwóch kana ów bocznych,  
-wszystkie kana y w studzienkach nale y czy  o  w o  (w studzienkach krytych),  
-studzienki nale y wykonywa  na uprzednio wzmocnionym (warstw  t ucznia lub wiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,  
-studzienki wykonywa  nale y zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wyst powaniu wody gruntowej, 
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,  
-w przypadku gdy ró nica rz dnych dna kana ów w studzience przekracza 0,50 m nale y stosowa  studzienki spadowe-kaskadowe,  
-studzienki powinny mie  spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewn trz studzienki. Ró nica poziomów przy tym rozwi zaniu nie powinna przekracza  
4,0 m.  
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, po czeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 
(7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [23].  
Studzienki rewizyjne sk adaj  si  z nast puj cych cz ci:  

 komory roboczej,  
 komina w azowego,  
 dna studzienki,  
 azu kana owego,  
 stopni z azowych.  
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Komora robocza powinna mie  wysoko  minimum 2,0 m. W przypadku studzienek p ytkich (kiedy g boko  u enia kana u oraz warunki ukszta towania terenu 
nie pozwalaj  zapewni  ww. wysoko ci) dopuszcza si  wysoko  komory roboczej mniejsz  ni  2,0 m.  
Przej cia rur kanalizacyjnych przez ciany komory nale y obudowa  i uszczelni  materia em plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.  
Komin w azowy powinien by  wykonany z kr gów betonowych lub elbetowych o rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nale y wykona  
na p ycie elbetowej przej ciowej (lub rzadziej na kr gu sto kowym) w takim miejscu, aby pokrywa w azu znajdowa a si  nad spocznikiem o najwi kszej 
powierzchni.  
Studzienki p ytkie mog  by  wykonane bez kominów w azowych, wówczas bezpo rednio na komorze roboczej nale y umie ci  p yt  pokrywow , a na niej 
skrzynk  w azow  wg PN-H-74051 [9].  
Dno studzienki nale y wykona  na mokro w formie p yty dennej z wyprofilowan  kinet . 
Kineta w dolnej cz ci (do wysoko ci równej po owie rednicy kana u) powinna mie  przekrój zgodny z przekrojem kana u, a powy ej przed ony pionowymi 
ciankami do poziomu maksymalnego nape nienia kana u. Przy zmianie kierunku trasy kana u kineta powinna mie  kszta t uku stycznego do kierunku kana u, 

natomiast w przypadku zmiany rednicy kana u powinna ona stanowi  przej cie z jednego wymiaru w drugi.  
Dno studzienki powinno mie  spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.  
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach nara onych na obci enia dynamiczne)powinny mie  w az typu ci kiego wg PN-H-74051-02 
[11]. W innych przypadkach mo na stosowa  w azy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].  
Poziom w azu w powierzchni utwardzonej powinien by  z ni  równy, natomiast w trawnikach i ziele cach górna kraw  w azu powinna znajdowa  si  na 
wysoko ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.  
W cianie komory roboczej oraz komina w azowego nale y zamontowa  mijankowo stopnie z azowe w dwóch rz dach, w odleg ciach pionowych 0,30 m i w 
odleg ci poziomej osi stopni 0,30 m.  
5.9.7. Studzienki ciekowe  
Studzienki ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny by  z wpustem ulicznym eliwnym i osadnikiem.  
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi :  
-g boko  studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyj tkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),  
-g boko  osadnika 0,95 m,  
- rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.  
Krata ciekowa wpustu powinna by  usytuowana w cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by  usytuowany 2 cm poni ej cieku jezdni.  
Lokalizacja studzienek wynika z rozwi zania drogowego.  
Liczba studzienek ciekowych i ich rozmieszczenie uzale nione jest przede wszystkim od wielko ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku pod nego. 
Nale y przyjmowa , e na jedn  studzienk  powinno przypada  od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.  
Rozstaw wpustów przy pochyleniu pod nym cieku do 3 ‰ powinien wynosi  od 40 do 50 m; od 3 do 5 ‰ powinien wynosi  od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 
70 do 100 m.  
Wpusty uliczne na skrzy owaniach ulic nale y rozmieszcza  przy kraw nikach prostych w odleg ci minimum 2,0 m od zako czenia uku kraw nika.  
Przy umieszczeniu kratek ciekowych bezpo rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowa  si  0,5 cm poni ej poziomu warstwy cieralnej.  
Ka dy wpust powinien by  pod czony do kana u za po rednictwem studzienki rewizyjnej po czeniowej, studzienki krytej (tzw. lepej) lub wyj tkowo za pomoc  
wpustu bocznego.  
Wpustów deszczowych nie nale y sprz ga . Gdy zachodzi konieczno  zwi kszenia powierzchni sp ywu, dopuszcza si  w wyj tkowych przypadkach stosowanie 
wpustów podwójnych.  
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno  usytuowania wpustu nad istniej cymi urz dzeniami podziemnymi, mo na studzienk ciekow  wyp yci  
do min. 0,60 m nie stosuj c osadnika. Osadnik natomiast powinien by  ustawiony poza kolizyjnym urz dzeniem i po czony przykanalikiem ze studzienk , jak 
równie  z kana em zbiorczym. Odleg  osadnika od kraw nika jezdni nie powinna przekracza  3,0 m.  
5.10. Szczególne warunki bezpiecze stwa pracy  
W obr bie klina od amu ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej. Odleg  b kraw dzi wykopu mierzona w planie od przyleg ej 
kraw dzi jezdni powinna by  nie mniejsza od obliczonej wg wzoru  
Odleg  b kraw dzi wykopu mierzona w planie od przyleg ej kraw dzi jezdni powinna by  nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:  

H b  tg  u 
+0,5 [m] (1)  

w którym:  

H -g boko  wykopu liczona od rz dnej terenu do rz dnej dna wykopu,  

u - k t stoku naturalnego (tarcia wewn trznego gruntu) w stopniach, zale ny od rodzaju gruntu wg dokumentacji  

Odleg  kraw dzi dna wykopu od pionowej ciany fundamentu budowli posadowionej powy ej dna wykopu i s siaduj cej z nim, je eli nie s  zastosowane 
zgodnie z dokumentacj  specjalne zabezpieczenia nie powinna by  mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:  

H  h + 0,3 a  
tg  u 

+0,5 [m] (2)  

w którym:  
Hi u jak we wzorze (1)  
h g boko  fundamentu budowli s siaduj cej liczonej od rz dnej terenu do rz dnej posadowienia fundamentu budowli, m..  
c) zabezpieczenie s siaduj cej z wykopem budowli w przypadku niemo liwo ci zachowania warunków okre lonych w poz. b) powinno dla ochrony przed 
mo liwo ci  zsuwu gruntu spod fundamentów przebiega  nast puj co:  
- przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y przeprowadzi  ogl dziny, czy nie wyst puj  sp kania cian i w przypadku ukazania si  sp kania nale y 
za  na nich plomby szklane. a w szczególnych przypadkach nale y osadzi  w fundamentach stalowe trzpienie,  
- wykonuj c roboty ziemne nale y pozostawi  obudow  wykopu ewentualnie zbudowa  mur oporowy; optymalnie zag ci  zasyp i wykona  jego stabilizacj  1ub 
wykona  zabezpieczenie w inny równorz dny sposób.  
d) Wydobyty grunt powinien by  sk adowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomi dzy kraw dzi  wykopu a stop  odk adu wolnego pasa terenu o 
szeroko ci co najmniej 1 m dla komunikacji; k t nachylenia skarpy odk adu wydobytego gruntu nie powinien by  wi kszy od k ta u stoku naturalnego; obudowa 
wykopu powinna przenie  nacisk spowodowany obci eniem terenu gruntem sk adowanym w zasi gu klina od amu ciany, zgodnie z dokumentacj .  
e) W przypadku niemo no ci zachowania warunków okre lonych w poz. d) wydobyty grunt powinien by  wywieziony na odk ad sta y zgodnie z dokumentacj  lub 
przesuni ty, tak aby odleg  c podnó a nachylonej skarpy odk adu tymczasowego od górnej kraw dzi by a równa g boko ci wykopu H, lecz nie mniejsza ni  5 
m.  
f) Odleg  d w planie pomi dzy przyleg ymi równoleg ymi kraw dziami dna jednocze nief) Odleg  d w planie pomi dzy przyleg ymi równoleg ymi 
kraw dziami dna jednocze nie wykonywanych s siaduj cych ze sob  wykopów g bszych od 1 m nie powinna by  mniejsza od obliczonej wg wzoru: 
d= (H-1):

 tg  u  + 0,5 [m] (3) 
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w którym:  
H - g boko  wykopu g bszego liczona od rz dnej terenu do rz dnej dna wykopu, m,  
u -jak we wzorze (1),  

przy czym wykop g bszy powinien by  wykonywany wcze niej.  
g) Zabezpieczenia skrzy owa  wykopu z urz dzeniami podziemnymi powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  uprzednio uzgodnion , w sposób 
wskazany przez u ytkowników tych urz dze .  
h) Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzd  wykopu w zasi gu klina od amu gruntu powinna by  udokumentowana obliczeniami statycznymi 
uwzgl dniaj cymi najniekorzystniejsze oddzia ywanie na obudow  wykopu przenoszonego na ni  naporu gruntu przy obci onym naziomie  
i) Wyj cia (zej cia) po drabinie z wykopu powinny by  wykonane, z chwil  osi gni cia g boko ci wi kszej ni  1 m od poziomu terenu, w odleg ciach nie 
przekraczaj cych 20 m.  
j) Wyjazd dla rodków transportowych przy wykonywaniu wykopu _metod  mechaniczn  powinien by  przewidziany z ka dego stopnia (pi tra) wykopu. Z 
poszczególnych stopni wykopu powinno by  przewidziane odprowadzenie wody dla uniemo liwienia jej sp ywania na stopnie ni ej po one.  
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót  
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Kontrola, pomiary i badania  
6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót  
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów do betonu i zapraw i ustali  recept .  
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z cz stotliwo ci  okre lon  w niniejszej OST i zaakceptowan  
przez In yniera.  
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :  
- sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych punktów wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm,  
-badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,  
-badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod a z kruszywa mineralnego lub betonu,  
- badanie odchylenia osi kolektora,  
-sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  za enia przewodów i studzienek,  
-badanie odchylenia spadku kolektora,  
-sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów,  
-sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów,  
- badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu,  
- sprawdzenie rz dnych posadowienia studzienek ciekowych (kratek) i pokryw w azowych,  
-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj .  
- sprawdzenie u enia geomembrany podlega na sprawdzeniu dok adno ci ob enia ca ej powierzchni ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca styku 
pasm geomembrany, tj. szeroko  zak adów, szczelno  po cze .  
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  
-odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi  wi cej ni   5 cm,  
-odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m,  
-odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza  ± 3 cm,  
-odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  ±  5 cm,  
-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleg ci osi u onego kolektora od osi przewodu ustalonej na awach celowniczych nie powinna 
przekracza  ±  5 mm,  
-odchylenie spadku u onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza  -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 
+10% projektowanego spadku (przy zwi kszonym spadku),  
- wska nik zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m powinien by  zgodny z pkt 5.5.9,  
- rz dne kratek ciekowych i pokryw studzienek powinny by  wykonane z dok adno ci  do ±  5 mm.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu  
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :  

 roboty monta owe wykonania rur kana owych i przykanalika,  
 wykonane studzienki ciekowe i kanalizacyjne,  
 wykonane komory,  
 wykonana izolacja,  
 zasypany zag szczony wykop.  

Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót.  
ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od 50 m.  

9. PODSTAWA P ATNO CI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót w cenie 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej mi dzy innymi 
obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostaw  materia ów, 
- szczelne w czenia i po czenia 
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- zag szczenie pod a pod fundamenty, obsypki 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- przygotowanie pod a i fundamentu, obsypek, podsypek  
- enie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików,  
- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej 
- odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w pasie drogowym oraz poza nim 
- przedstawienie szkiców na danie Projektanta lub Inspektora Nadzoru 
- czenie do sieci istniej cej kanalizacji deszczowej 
Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót w cenie 1 kpl wykonania i odebrania kompletnej studni obejmuje: 
- dostaw  i monta  elementów studni w wykopach, 
- inwentaryzacja geodezyjna 
- wykonanie szczelnych po cze  systemu ruroci gów i studni, 
- wykonanie wykopów wraz z obsypk  
- wykonanie wykopów wraz z zag szczeniem pod a, fundamentu, zasypki i obsypki 
- monta  kompletnych studni betonowych 
- monta  i pod czenie kompletnych wpustów deszczowych ze studni   
- wykonanie stopni w azowych 
- wykonanie fundamentów wraz z przygotowaniem pod a pod uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej 
- wykonanie zabezpiecze , 
- wykonanie izolacji studzienek, 
- wykonanie regulacji wysoko ciowych, 
- przeprowadzenie  prób szczelno ci, wytrzyma ci, monitoringu itp. 
- sprawdzenie poprawno ci dzia ania. 
- przedstawienie szkiców na danie Projektanta lub Inspektora Nadzoru 
- ustawienie studni na istniej cej sieci kanalizacji deszczowej 
- odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w pasie drogowym oraz poza nim 
- inne prace niezb dne do prawid owego wykonania kompletnych studni betonowych 
Nie wykluczaj c innych czynno ci niezb dnych do prawid owego wykonania robót w cenie 1 kpl wykonania i odebrania kompletnego wpustu obejmuje: 
- dostaw  i monta  elementów wpustu, 
- inwentaryzacja geodezyjna 
- wykonanie szczelnych po cze  systemu ruroci gów i wpustu 
- wykonanie zag szczenia pod a, 
- wykonanie izolacji wpustu 
- monta  w azów wraz z regulacj  
- wykonanie fundamentu wraz z przygotowaniem pod a 
- sprawdzenie poprawno ci dzia ania. 
- przedstawienie szkiców na danie Projektanta lub Inspektora Nadzoru 
- zabezpieczenie skarp i dna rowów przed rozmyciem 
- inne prace niezb dne do prawid owego wykonania kompletnego wpustu 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE  
10.1. Normy 1. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu  
2. PN-B-06751  Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kszta tki. 

Wymagania i badania  
3. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. wir i mieszanka  
4. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni 

drogowych  
5. PN-B-12037  Ceg a pe na wypalana z gliny - kanalizacyjna  
6. PN-B-12751  Kamionkowe rury i kszta tki kanalizacyjne. Kszta ty i 

wymiary  
7. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwyk e  
8. PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na gor co  
9. PN-H-74051-00  azy kana owe. Ogólne wymagania i badania  
10. PN-H-74051-01  azy kana owe. Klasa A (w azy typu lekkiego)  
11. PN-H-74051-02  azy kana owe. Klasy B, C, D (w azy typu ci kiego)  
12. PN-H-74080-01  Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i 

badania  
13. PN-H-74080-04  Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Klasa C  
14. PN-H-74086  Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych  
16. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie  
17. BN-62/6738-03,04, 07  Beton hydrotechniczny  
19. BN-86/8971-06.02  Rury bezci nieniowe. Rury betonowe i elbetowe  
20. BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr gi betonowe i 

elbetowe.  
21. PN-EN 1401-1:2009  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezci nieniowego odwadniania i kanalizacji -
- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Cz  1: 
Specyfikacje rur, kszta tek i systemu  
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1. Wst p 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania techniczne dotycz ce wykonania i odbioru przebudowy i 

usuni cia kolizji elektroenergetycznych na wy ej wymienionym zadaniu  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy niezb dny przy zleceniu i realizacji robót 

budowlano-monta owych wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj  
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST), obejmuj  wszystkie czynno ci, 
ni ej wymienione, umo liwiaj ce wykonanie i odbiór robót zgodnie z pkt. 1.1. oraz roboty ziemne 
niezb dne do usuni cia kolizji elektroenergetycznych. 

 
1.4. Okre lenia podstawowe (definicje) 

 Badania typu kabli (oznaczenie T) Typetests (Symbol T) - Badania wykonane przed dostaw  kabla obj tego dokumentem 
harmonizacyjnym (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami handlowymi w celu potwierdzenia, e parametry eksploatacyjne s  
zadowalaj ce do przewidzianego zastosowania. Te badania maj  taki charakter, e po ich wykonaniu nie ma potrzeby powtórnego 
badania, je eli nie wprowadzono zmian w stosowanych materia ach, konstrukcji lub rodzaju procesu technologicznego, które 
mog yby zmieni  parametry eksploatacyjne. 

 Badania na próbkach kabli (oznaczenie S) Sampletests (Symbol S) - Badania wykonywane na próbkach kompletnego kabla lub na 
elementach z kompletnego kabla w celu potwierdzenia, e gotowy wyrób odpowiada wymaganiom konstrukcyjnym.  

 Badania wyrobu kabli (oznaczenie R) Routinetests (Symbol R) - Badania wykonywane na ka dym odcinku fabrykacyjnym w celu 
potwierdzenia zgodno ci z wymaganiami.  

 Badania pomonta owe Testsafterinstallation - Badania potwierdzaj ce zgodno  z wymaganiami po zainstalowaniu kabla razem z 
osprz tem. 

 Beton wibrowany - Beton zag szczony za pomoc  wibratorów wewn trznych, zewn trznych lubinnego rodzaju. 
 Beton wirowany - Beton zag szczony przez nacisk spowodowany si  od rodkow  przyzastosowaniu form obrotowych i wibrowania. 
 Beziskiernikowy ogranicznik przepi  z tlenków metali - Ogranicznik sk adaj cy si  z szeregowo lub równolegle, lub szeregowo i 

równolegle po czonych warystorów z tlenków metali bez  jakichkolwiek szeregowych lub równoleg ych iskierników. 
 Cz  czynna - Przewód lub cz  przewodz ca przeznaczona do pracy pod napi ciem w warunkach normalnych, cznie z 

przewodem neutralnym, lecz z wyj tkiem przewodu PEN. 
 Cz  przewodz ca – dost pna Cz  przewodz ca wyposa enia elektrycznego, która mo e by  dotkni ta i która w warunkach 

normalnej pracy nie znajduje si  pod napi ciem, ale mo e znale  si  pod napi ciem w wyniku uszkodzenia. 
 Dane znamionowe - Warto ci liczbowe wielko ci, które definiuj  prac  zestawu w warunkach wymienionych w normie i na których 

oparte s  próby i gwarancja wytwórcy. 
 ugo  s upa - Odleg  od stopy do wierzcho ka 
 Drzwi -  Pokrywa na zawiasach lub przesuwna. 
 Drut  - Jeden z drutów u ytych w produkcji przewodu skr conego. 
 owica - Osprz t kablowy s cy do przy czania kabla do urz dze elektroenergetycznych lub napowietrznych linii 

elektroenergetycznych. 
 owica uziomu (PN-EN 62305-2) - Cz  stosowana wówczas, gdy jest konieczne pogr enie uziomu pionowego. 
 Graniczny udar pr dowy ogranicznika - Warto  szczytowa udaru pr du wy adowczego maj cego kszta t 4/10 µs, który jest 

stosowany do sprawdzania odporno ci ogranicznika na bezpo rednie uderzenie piorunowe. 
 Grot - Ko cówka uziomu pionowego prowadz cego u atwiaj ca pogr anie pr tów uziomu w gruncie (roz czalna lub nie). 
 Izolator kompozytowy - Izolator wykonany co najmniej z dwóch elementów izolacyjnych, tj. z rdzenia i os ony, wyposa ony w 

metalowe okucia  
 Izolator ywiczny - Izolator polimerowy, którego cz  izolacyjn , sk adaj  si  z pe nego pnia i wystaj cych z niego kloszy, 

wykonano tylko z jednego materia u organicznego (np. ywicy epoksydowej cykloalifatycznej). 
 Kablowa rozdzielnica szafowa - Zestaw szafowy stosowany w instalacjach zewn trznych, zasilany liniami kablowymi w energi  

elektryczn  co najmniej z jednej kablowej rozdzielnicy szafowej i przesy aj cy t  energi  do innego urz dzenia jedn  lini  kablow  
lub wieloma liniami kablowymi. 

 Kablowa rozdzielnica szafowa naziemna - Kablowa rozdzielnica szafowa instalowana na poziomie gruntu, na fundamencie. 
 Kablowa rozdzielnica szafowa s upowa - Kablowa rozdzielnica szafowa instalowana na s upie sieci napowietrznej. 
 Kablowa rozdzielnica szafowa na cienna - Kablowa rozdzielnica szafowa instalowana na powierzchni ciany. 
 Kablowa rozdzielnica szafowa wn kowa - Kablowa rozdzielnica szafowa instalowana we wn ce ciennej. 
 Kablowa rozdzielnica szafowa zintegrowana - Kablowa rozdzielnica szafowa wraz z jedn  lub wieloma szafkami pomiarowymi. 
 Klosz - Izolacyjna wystaj ca cz  os ony, przewidziana do zwi kszenia drogi up ywu. 
 Linia (elektroenergetyczna) - Zespó  przewodów, materia ów izolacyjnych, konstrukcji oraz wszelkich niezb dnych elementów, 

przeznaczony do przesy ania energii elektrycznej pomi dzy dwoma punktami systemu elektroenergetycznego  
 Linia napowietrzna Linia elektroenergetyczna, której przewody s  zawieszone nad ziemi , najcz ciej za pomoc  izolatorów oraz 

odpowiednich konstrukcji wsporczych.  
 Linia pr du przemiennego - Linia przy czona do ród a pr du przemiennego lub cz ca dwie sieci pr du przemiennego. 
 cznik (elektryczny) - Aparat przeznaczony do za czania lub wy czania pr du w jednymobwodzie lub wi kszej liczbie obwodów 

elektrycznych. 



 cznik mechanizmowy - cznik przeznaczony do zamykania i otwierania jednego obwodu lub wi kszej liczby obwodów 
elektrycznych za pomoc  zestyków roz cznych. 

 Mufa Osprz t kablowy s cy do po czenia dwóch lub wi kszej liczby kabli. 
 Moment zginaj cy - Iloczyn si y poziomej dzia aj cy na os on  ogranicznika i pionowej odleg ci pomi dzy podstaw  (dolny poziom 

okucia) os ony ogranicznika i punktem przy enia si y. 
 Najwy sze dopuszczalne napi cie urz dzenia - Najwi ksza skuteczna warto  napi cia mi dzyprzewodowego, dla którego 

urz dzenie jest przeznaczone ze wzgl du na jego izolacj . 
 Najwi kszy pr d wy adowczy Imaxw próbie klasy II - Warto  szczytowa pr du udarowego o kszta cie 8/20 przep ywaj cego przez 

SPD, o amplitudzie zgodnej z sekwencj  próby dzia ania klasy II; Imaxjest wi kszy ni  In. 
 Nale y, powinien - -S owa nale y lub powinien nale y rozumie , jako musi lub wymaga si .  
 Napi cie niskie (nn) Napi cie nie wy sze od 1 kV. 
 Napi cie udarowe wytrzymywane - Najwi ksza warto  szczytowa napi cia udarowego okre lonego kszta tu i biegunowo ci, która 

nie powoduje przebicia w okre lonych warunkachbadania. 
 Napi cie wytrzymywane o cz stotliwo ci sieciowej - Warto  skuteczna napi cia sinusoidalnego o cz stotliwo ci sieciowej, która nie 

powoduje przebicia w okre lonych warunkach badania. 
 Napi cie znamionowe izolacji - Napi cie znamionowe izolacji obwodu zestawu, do której s  odniesione napi cia probiercze próby 

napi ciowej i odst py izolacyjne powierzchniowe. 
 Napi cie znamionowe kabla (przewodu) - Warto  napi cia, dla którego kabel (przewód) zosta  zaprojektowany, przeznaczona do 

ustalania bada  elektrycznych. Napi cie znamionowe jest wyra one kombinacj  nast puj cych warto ci U0/U(Um) wyra onych w 
kV, gdzie:  
U0 - to warto  skuteczna napi cia pomi dzy ka  izolowan  a ziemi  (os on  metalow  kabla lub otoczeniem),  
U - to warto  skuteczna napi cia pomi dzy dowolnymi dwoma ami fazowymi w kablu (przewodzie) wielo owym lub w systemie 
kabli (przewodów) jedno owych,  
Um- to najwi ksza warto  skuteczna napi cia najwy szego napi cia systemu, przy którym urz dzenie mo e by  eksploatowane. W 
przypadku pr du przemiennego napi cie znamionowe kabla (przewodu) powinno by  co najmniej równe znamionowej warto ci 
systemu, do któregokabel jest przeznaczony. 

 Napi cie trwa ej pracy ogranicznika Uc- Zadeklarowana dopuszczalna warto  skuteczna napi cia cz stotliwo ci sieciowej, jaka 
mo e by  doprowadzona trwale do zacisków ogranicznika. 

 Napi cie obni one ogranicznika Ures - Warto  szczytowa napi cia wyst puj cego na zaciskach ogranicznika podczas przep ywu 
pr du wy adowczego. 

 Napi cie znamionowe ogranicznika Ur- Najwy sza dopuszczalna warto  skuteczna napi cia cz stotliwo ci sieciowej mi dzy 
zaciskami ogranicznika, która zapewnia poprawne dzia anie w warunkach przepi cia dorywczego w próbach dzia ania. 

 Napi ciowy poziom ochrony Up- Parametr charakteryzuj cy dzia anie SPD w ograniczaniu napi cia na jego zaciskach, wybierany z 
listy zalecanych warto ci, warto  ta powinna by  wi ksza od najwy szej warto ci zmierzonych napi  ograniczania. 

 Najwi ksze napi cie trwa ej pracy ogranicznika Uc- Najwi ksza warto  skuteczna napi cia przemiennego cz stotliwo ci sieciowej, 
jaka mo e by  w sposób ci y doprowadzona trwale do zacisków SPD; jest ono równe napi ciu znamionowemu. 

 Napi cie obni one ogranicznika Ures- Warto  szczytowa napi cia wyst puj cego na zaciskach ogranicznika podczas przep ywu 
pr du wy adowczego. 

 Nap d silnikowy z telesterowaniem - Zespó  nap du z silnikiem elektrycznym wyposa ony w  telesterowanie. Nie przewiduje si  
stosowania nap dów elektrycznych bez telesterowania. W dalszej cz ci u ywane równie  okre lenie "szafka nap du". 

 Obwód g ówny ( cznika) - Wszystkie cz ci przewodz ce cznika w czone do obwodu, do którego zamykania lub otwierania 
cznik jest przeznaczony. 

 Obwód g ówny - Wszystkie cz ci przewodz ce zestawu w czone w obwód przeznaczony doprzenoszenia energii elektrycznej. 
 Obwód pomocniczy - Wszystkie cz ci przewodz ce zestawu, w czone do obwodu (innego ni obwód g ówny) przeznaczonego do 

sterowania, pomiaru, sygnalizacji, regulacji, przetwarzania danych itp.  
 Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpo rednim) - Ochrona przed pora eniem elektrycznym przy braku uszkodzenia. 
 Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku po rednim)- Ochrona przed pora eniem elektrycznym przy pojedynczym uszkodzeniu 

(izolacji podstawowej). 
 Od cznik ogranicznika - Urz dzenie do od czania ogranicznika od sieci w przypadku jego uszkodzenia, maj ce na celu 

niedopuszczenie do powstania trwa ego zwarcia w sieci oraz uzyskanie widocznego wskazania uszkodzonego ogranicznika. 
 Od cznik SPD - Urz dzenie (wewn trzne lub zewn trzne) s ce do od czania SPD od sieci. 
 Ogranicznik do czenia pod napi ciem - Ogranicznik, który mo e by  do czany i od czany w obwodzie b cym pod napi ciem. 
 Ogranicznik w os onie polimerowej - Ogranicznik, w którym jako materia  os ony zastosowano polimery i materia y kompozytowe z 

komponentami. 
 Oprawa o wietleniowa - urz dzenie s ce do rozdzia u, filtracji i przekszta cania strumienia wietlnego wysy anego przez ród o 

wiat a, zawieraj ce wszystkie niezb dne detale do przymocowania i po czenia z instalacj  elektryczn . 
 Os ona - Zewn trzna izolacyjna cz  ogranicznika, która zapewnia niezb dn  drog  up ywu i chroni wewn trzne cz ci przed 

wp ywami rodowiska. 
 yta monta owa - Oddzielna cz  obudowy przeznaczona do monta u wyposa enia elektrycznego. 
 yta do wprowadzania kabli - Odejmowalna cz  obudowy przeznaczona do ochrony i uszczelniania kabli, przewodów i rur 

kablowych w miejscu wej cia. 
 Pusta obudowa - Obudowa przeznaczona do instalowania i podtrzymywania wyposa enia elektrycznego w jej wewn trznej 

przestrzeni, zapewniaj ca odpowiedni  ochron  przed wp ywami zewn trznymi oraz okre lony stopie  ochrony przed zbli aniem lub 
dotkni ciem cz ci czynnych i przed dotkni ciem cz ci ruchomych. 

 Pr d trwa y ogranicznika Ic- Pr d p yn cy przez ogranicznik pod wp ywem doprowadzonego napi cia trwa ej pracy. 



 Pr t - Jednostkowa cz  sk adowa uziomów pionowych lub poziomych wykonywana z pr tów stalowych ocynkowanych lub 
miedziowanych. 

 Prefabrykat - Element z betonu formowany i dojrzewaj cy poza miejscem ostatecznegowbudowania, zaprojektowany i wytwarzany 
zgodnie z norm  wyrobu. 

 Próby klasy II - Próby wykonywane znamionowym pr dem wy adowczym In, udarem napi ciowym 1,2/50, oraz najwi kszym pr dem 
wy adowczym Imaxdla prób klasy II. 

 Przewód ochronny (PE)- Przewód wymagany przez okre lone rodki ochrony przeciwpora eniowej, przeznaczony do elektrycznego 
po czenia nast puj cych cz ci: przewodz cych dost pnych, przewodz cych obcych, g ównego zacisku uziemiaj cego, uziomu, 
uziemionego punktu neutralnego ród a zasilania lub punktu neutralnego sztucznego. 

 Przewód neutralny (N) - Przewód po czony bezpo rednio z punktem neutralnym uk adu siecii mog cy s  do przesy ania energii 
elektrycznej.  

 Przewód ochronnoneutralny (PEN) - Przewód uziemiony, spe niaj cy jednocze nie funkcj  przewodu ochronnegoi funkcj  przewodu 
neutralnego. 

 Przewód go y - Przewód jedno owy, którego a nie jest pokryta izolacj .  
 Przewód (linii napowietrznej) - Drut, lub zespó  drutów nie izolowanych wzgl dem siebie, którego funkcj  jest przewodzenie pr du 

elektrycznego.  
 Przewód liniowy Przewód fazowy(w uk adzie pr duprzemiennego) - Przewód b cy w czasie  normalnej pracy sieci pod napi ciami 

przewidziany do przesy u i dystrybucji energii elektrycznej. 
 Przewód skr conyPrzewód wielodrutowy - Przewód z ony z wielu go ych drutów u onych, na  przemian,w lewoskr tnych i 

prawoskr tnych warstwach oplotowych. 
 Przewód stalowoaluminiowy ACSR(akronim) - Przewód wzmocniony, z jedn  lub wi cej warstw drutów aluminiowych, skr conych 

wokó  rdzenia z ocynkowanych lub aluminiowanych drutówstalowych. 
 Przewód odprowadzaj cy - Cz  zewn trznego urz dzenia piorunochronnego przeznaczona do przewodzenia pr du pioruna od 

zwodów do uziomów. 
 Przewód uziemiaj cy (PN-HD 60364-5-54) - Przewód, który zapewnia przewodz  drog  lub cz   przewodz cej drogi, pomi dzy 

danym punktem sieci, instalacji lub urz dzenia a uziomem 
 Przewód wzmocniony Przewód skr cony, zawieraj cy druty z dwóch ró nych materia ów w celupoprawy w ciwo ci 

mechanicznych. 
 Rdze  (przewodu wzmocnionego) - Drut centralny lub wewn trzne warstwy z materia u o  wi kszej wytrzyma ci w przewodzie 

wzmocnionym. 
 Rozdzielnica nn(zestaw) - Jeden cznik nn lub wiele czników nn, wraz ze wspó pracuj cymwyposa eniem sterowniczym, 

pomiarowym, sygnalizacyjnym,zabezpieczaj cym, regulacyjnym itp., kompletnie zmontowany naodpowiedzialno  producenta, ze 
wszystkimi wewn trznymi po czeniamielektrycznymi i mechanicznymi oraz cz ciami konstrukcyjnymi. 

 Roz cznik - cznik zdolny do za czania, przewodzenia i wy czania pr dów w normalnych warunkach obwodu, które mog  
obejmowa  dzia anie w okre lonych warunkach przeci eniowych, jak równie  zdolny do przewodzenia, przez okre lony czas, 
pr dów w warunkach anormalnych, takich jak zwarcie. 

 Stopie  ochrony (IP) - Stopie  ochrony, zapewniany przez obudow , przed dost pem odniebezpiecznych cz ci, przed 
przedostaniem si  (do wn trza) cia  sta ychi/lub przed przedostaniem si  wody i potwierdzony wed ugznormalizowanych metod 
probierczych. 

 Stopie  ochrony przeduderzeniemmechanicznym (IK) - Stopie  ochrony obudowy przed szkodliwym uderzeniem 
mechanicznymzapewniany przez obudow  i potwierdzony wed ug znormalizowanychmetod probierczych. 

 up - Element z betonu formowany i dojrzewaj cy poza miejscem ostatecznegowbudowania, zaprojektowany i wytwarzany zgodnie 
z norm  wyrobu. 

 up o wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpo rednio w gruncie, s cado zamocowania oprawy o wietleniowej o 
wysoko ci 6,5 lub 10 m. 

 Stopa - Dolny koniec s upa. 
 Szyna zbiorcza - Przewód o ma ej impedancji, do którego mo na przy czy  oddzielneprzewody kilku obwodów elektrycznych. 
 Ta ma (bednarka) - Bednarka wykonana w formie p askownika ze stali walcowanej na gor co ocynkowanej lub miedziowanej 

ca do wykonywania uziomów poziomych. 
 Trwa y pobór mocy Pc- Moc pobierana przez SPD, gdy jest ono zasilane (najwi kszym) napi ciem trwa ej pracy (Uc) przy 

symetrycznych napi ciach i k tach fazowych i po czone zgodnie z instrukcj  producenta. 
 Typ betonu - Beton produkowany w zak adzie w sposób ci y o tym samym sk adzie mieszanki, przygotowywanej w ten sam 

sposób, formowany i piel gnowany z zastosowaniem tej samej technologii, w celu uzyskania stwardnia ego materia u o takiej samej 
klasie wytrzyma ci. 

 Urz dzenie do ograniczania przepi  (SPD) - Urz dzenie przewidziane do ograniczania przepi  przej ciowych i odprowadzania 
pr dów udarowych. Zawiera ono co najmniej jeden element nieliniowy, w niniejszym opracowaniu zwany dalej beziskiernikowym 
ogranicznikiem przepi  nn. 

 Uziemienie - Ogó rodków i przedsi wzi  wykonanych w celu uziemienia. Po czenie okre lonego punktu obwodu elektrycznego z 
ziemi , celem zapewnienia bezpiecznej i prawid owej pracy urz dze  elektrycznych.  

 Uziom (IEC 195-02-01) - Cz  przewodz ca, która mo e by  umieszczona w specyficznym o rodku przewodz cym, np. betonie lub 
koksie, w elektrycznym styku z ziemi . 

 Uziom pionowy (PN-EN 50522) (PN-EN 61936-1) - Uziom wykonany z metalowego pr ta pogr onego w  gruncie. Uziom, który 
zwykle jest u ony lub wbity pionowo w gruncie na g boko  wi ksz  ni  1 m. Mo e on by  wykonany np. z rury, pr ta o przekroju 
okr ym lub innego kszta townika.  



 Uziom poziomy (PN-EN 50522) (PN-EN 61936-1) - Uziom wykonany z przewodnika u onego w gruncie. Uziom, który zwykle jest 
ony w gruncie na niewielkiej g boko ci, do oko o 1 m. Mo e on by  wykonany z metalowej ta my, pr ta o przekroju okr ym lub 

liny, jako uziom promieniowy, otokowy, kratowy lub o konfiguracji b cej ich kombinacj . Uziom pr towy Uziom sk adaj cy si  z 
metalowego pr ta wbitego w grunt/ziemi .  

 Uziom ta mowy (IEC 604-04-11) - Uziom sk adaj cy si  z metalowej ta my zakopanej w gruncie/ziemi. Warto  znamionowa - 
Warto  liczbowa danej wielko ci, przypisana na ogó  przez wytwórc  wceluokre lenia warunków pracy zestawu. 

 Warystor z tlenków metali - Cz  ogranicznika, która dzi ki swojej nieliniowej charakterystyce napi ciowo-pr dowej stanowi ma a 
rezystancj  dla przepi , ograniczaj c w ten sposób napi cie mi dzy zaciskami ogranicznika, i du  rezystancj  przy normalnym 
napi ciu cz stotliwo ci sieciowej. 

 Wierzcho ek - Górny koniec s upa. 
 Wej cie kablowe,przepust -  Cz  z otworami, które umo liwiaj  wprowadzenie przewodów do zestawu. 
 Wska nik uszkodzenia Urz dzenie przeznaczone do sygnalizowania, e ogranicznik uleg  uszkodzeniu, ale nie od czaj ce 

ogranicznika od sieci. 
 Wysi gnik - element rurowy cz cy s up o wietleniowy z opraw . 
 Wyrób z betonu Produkowany masowo element betonowy, wytwarzany zgodnie z norm danego wyrobu. 
 Wytrzyma  konstrukcyjna po rednia (rzeczywista) (betonu) - Wytrzyma  betonu, okre lona na podstawie bada  

przeprowadzonych na próbkach sze ciennych lub walcowych, wykonanych i dojrzewaj cych w warunkach produkcji, tak blisko 
wyrobu konstrukcyjnego jak to tylko mo liwe. 

 Wytrzyma  zwarciowa -  Najwi ksza spodziewana warto  pr du zwarcia, któr  SPD mo e wytrzyma . 
 Zacisk (PN-EN 62305-1) Element po czeniowy s cy do po czenia przewodów z instalacjamimetalowymi (Potoczna nazwa 

handlowa – uchwyt). 
 Zbrojenie Stal (w postaci pr tów, drutów, splotów, siatek spajanych lub kratownic) nie poddawana wst pnemu napr eniu. 
 Zbrojenie spr aj ce Stal (w postaci pr tów, drutów, splotów, siatek spajanych lub kratownic) nie poddawana wst pnemu 

napr eniu. 
 Znamionowy poziomizolacji - Kombinacja warto ci napi , które charakteryzuj  izolacj  urz dzenia podwzgl dem jego wytrzyma ci 

dielektrycznej. 
 Znamionowy pr d wy adowczy ogranicznika In - Warto  szczytowa pr du o kszta cie 8/20  przep ywaj cego przez SPD. Pr d ten 

y do klasyfikacji SPD w próbach klasy II, oraz do  wst pnego kondycjonowania SPD w próbach klasy I i II. 
 cze pomiarowe (PN-EN 62305-1) - Z cze skonstruowane i zlokalizowane w celu umo liwienia wykonania bada  i pomiarów 

elektrycznych uziomu  
 cze uziomu pionowego (PN-EN 62305-2) - Cz  uziemienia u atwiaj ca po czenie jednego fragmentu uziomu pionowego z 

drugim fragmentem uziomu pionowego w celu utworzenia uziomu g bokiego (Potoczna nazwa handlowa - czka) 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,normami, Specyfikacj  Techniczn  (ST), 

poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Ogólne wymagania dotycz ce 
robótpodano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.Ogólne warunki stosowania materia ów podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.0 
„WymaganiaOgólne” pkt 2.0. 

Zastosowane w specyfikacji okre lenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwyproducenta ma na celu doprecyzowanie 
przedmiotu zamówienia. 

Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  sk adania ofert równowa nych pod warunkiem, ezaproponowane materia y (i urz dzenia) b  
posiada y parametry nie gorsze ni  te, które s przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku z enia ofert równowa nych 
nale yza czy  foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materia ów (i urz dze )równowa nych, zawieraj cych ich parametry 
techniczne. 

W przypadku kolizji infrastruktury z projektowanymi lub istniej cymi urz dzeniami elektroenergetycznymi Wykonawca opracuje na 
swój koszt projekt przebudowy kolizji i uzgodni go z gestorami sieci.  

Wykonawca wykona Projekty robót dla tymczasowej ochrony lub prze enia wszystkich urz dze , instalacji i wyposa enia 
nale cego do odpowiednich u ytkowników znajduj cych si  w strefie oddzia ywania robót. 
Na czas przebudowy kolizji elektroenergetycznych zapewni  agregat pr dotwórczy o mocy koniecznej oraz paliwo do zasilenia 
odbiorców na czas prowadzenia robót.  
 
 
 
2. Materia y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 Osprz t SN i nn (wszystkie jego cz ci)musz  by  fabrycznie nowe i pochodzi  z bie cej produkcji. 
 Osprz t SN i nn ma spe nia  warunkiokre lone w niniejszej specyfikacji i dokumentach normatywnych w niej wymienionych.W 

przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej specyfikacji s  bardzie rygorystyczneod wymaga  zawartych w 
dokumentachnormatywnych, nale y wówczas stosowa  si  dowymaga  zawartych w specyfikacji. 

 Osprz t powinien by  tak skonstruowany, eby: 
 nie powodowa  niezamierzonego uszkodzenia przewodu w warunkach eksploatacji, 
 wytrzymywa  obci enia mechaniczne zwi zane z instalacj , konserwacj i eksploatacj , a tak e zaprojektowany na pr d 

roboczy w cznie z pr dem zwarcia,temperatur  pracy oraz warunki rodowiskowe, 
  jego elementy nie luzowa y si  podczas eksploatacji, 



 powierzchnie osprz tu zaprasowywanego stykaj ce si  z przewodem roboczym by ychronione przez zanieczyszczeniem 
przed zainstalowaniem. 

 Materia y metalowe zastosowane do konstrukcji osprz tu powinny spe nia  wymaganiadotycz ce czasu pracy i nie powinny by  
podatne na korozj  mi dzykrystaliczn  lubnapr eniow . Nie powinny powodowa  korozji adnych innych cz ci 
przewoduroboczego. Materia y metalowe zastosowane do konstrukcji osprz tu zaprasowywanegopowinny wytrzymywa  
utwardzenie przez zgniot spowodowany zaprasowywaniem,ponadto stalowe elementy zaprasowywane powinny mie  
dostateczn  udarno  pozaprasowaniu. 

 Materia y niemetalowe zastosowane do konstrukcji osprz tu powinny mie  dobr odporno  na starzenie si  i wytrzymywa  
temperatury pracy bez zmian powoduj cychpogorszenie si  w ciwo ci. Materia y powinny mie  dostateczn  odporno  na 
dzia aniepromieniowania ultrafioletowego i zanieczyszczenie powietrza w ca ym zakresietemperatury pracy. Materia y te nie 
powinny powodowa  korozji innych materia ów,z którymi stykaj  si . 

 Wszystkie cz ci elazne, które b  wystawione na wp yw atmosfery podczaseksploatacji, za wyj tkiem wykonanych z 
ciwej stali nierdzewnej, powinny by chronione przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011 Pow oki 

cynkowenanoszone na wyroby stalowe i eliwne metod  zanurzeniow  - Wymagania i metodybada  lub inny sposób 
zapewniaj cy równowa  ochron . 

 W osprz cie nie powinien wyst powa  bezpo redni styk pomi dzy metalami, którychró nica potencja ów elektrochemicznych 
mo e spowodowa  korozj  elektrochemiczn zdoln  do pogorszenia sprawno ci ca ej linii, o ile nie zosta y podj te specjalne 
rodkizaradcze. Odnosi si  to szczególnie do tych cz ci osprz tu, które stykaj  si  bezpo rednioz przewodem. 

 Wszystkie gwinty zewn trzne powinny by  nacinane lub nawalcowywane przedocynkowaniem ogniowym. Wewn trzne gwinty 
mog  by  nacinane przed albo pocynkowaniu ogniowym. W przypadku nacinania po ocynkowaniu powinny by  oliwionealbo 
smarowane smarem sta ym. 
 

2.2. Kablowa rozdzielnica szafowa oraz szafka pomiarowa nn powinny mie  nast puj ce w ciwo ci i parametry 
techniczne. 

a) napi cie znamionowe Un – 400 V, 
b) napi cie znamionowe izolacji Ui– 400 V, 
c) liczba faz – 3, 
d) cz stotliwo  znamionowa – 50 Hz, 
e) temperatura otoczenia – od -25°C do +40°C, 
f) napi cie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 
szafek pomiarowych Uimp– 4 kV 
kablowych rozdzielnic szafowych zintegrowanych Uimp– 4 kV, 
kablowych rozdzielnic szafowych Uimp– 6 kV, 
g) pr d znamionowy rozdzielnicy InA– 400 A, 
h) pr d znamionowy obwodu zasilaj cego InC– 400 A, 
i) pr d znamionowy obwodu odbiorczego InC– 400 A, 160A, 
j) pr d znamionowy krótkotrwa y wytrzymywany Icw– 8 kA, 
k) pr d znamionowy szczytowy wytrzymywany Ipk– 16 kA, 
l) wspó czynnik znamionowy jednoczesno ci (RDF) dla obwodów odbiorczych: 
- dla kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych zintegrowanych KRSN-P2 - 0,6, 
- dla kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych KRSN-00 – 0,6, 
- dla kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych KRSN-0 – 0,5, 
- dla kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych KRSN-1 – 0,3, 
- dla kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych KRSN-2 – 0,2, 
m) przeznaczone do u ytkowania przez osoby wykwalifikowane, 
n) stopie  ochrony (przy otwartych drzwiach, otwartych cznikach, wyj tych wk adkachbezpiecznikowych) co najmniej IP 2X zgodnie z 
norm  PN-EN 60529:2003P+A2:2014-07EStopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP), 
o) klasyfikacja kompatybilno ci elektromagnetycznej (EMC) – rodowisko B, nie wymaga si bada  odporno ci lub emisji EMC, je eli 
spe nione s  warunki podane w J.9.4.2Za cznika J do normy PN-EN 61439-1: 2011P Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe- Cz  
1: Postanowienia ogólne, 
p) odporno  na skutki wy adowania ukowego, powsta ego w wyniku zwarciawewn trznego (spe nienie kryterium nr 1, nr 2, nr 3, nr 4), o 
czasie trwania próby min.0,1 s i o trójfazowym pr dzie zwarciowym: 
- dla kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnych zintegrowanych KRSN-P2i szafek pomiarowych nn (dotyczy przedzia u,w którym znajduj  
si  pola zasilaj ce i/lub odbiorcze) – 10 kA, 
- dla kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych: KRSN-00, KRSN-0, KRSN-1, KRSN-2 – 16 kA. 
 

2.3. Pusta obudowa powinna mie  nast puj ce parametry. 
 

a) izolacyjna, wykonana z arkuszowego t oczywa termoutwardzalnego wzmocnionegow óknem szklanym o oznaczeniu SMC 
(sheetmouldingcompound) PN-EN 14598-1UP (GF30) Q – rodzaj tworzywa 833.5 lub innego o zawarto ci w ókna szklanegow zakresie 
25-32,5 % i o w ciwo ciach nie gorszych ni  podane w tablicy 1.2 –kolumnanr 6 w normie PN-EN 14598-3:2007P Termoutwardzalne 
oczywa wzmocnione. 

b) cianki karbowane, wykonane poprzez miejscowe pogrubienie tworzywa, z którego s wykonane, maj ce na celu zapewnienie 
zwi kszenia sztywno ci konstrukcji, utrudnienie naklejania plakatów, o grubo ci nie mniejszej ni  3,5 mm (w miejscu bezkarbu); 
dopuszcza si  pokrycie cianek lakierem lub farb  dwusk adnikow poliuretanow  odporn  na dzia anie UV o grubo ci pow oki malarskiej 
co najmniej: 60µm - suchej / 110 µm - mokrej, 



c) wyposa one w daszki sko ne lub p askie (w przypadku obudów wn kowych),w zale no ci od potrzeb, pokryte lakierem lub farb  
dwusk adnikow  poliuretanow odporn  na dzia anie UV o grubo ci pow oki malarskiej co najmniej: 60 µm - suchej /110 µm - mokrej) 
zapewniaj ce wentylacj  grawitacyjn , poprzez otwory wentylacyjne znajduj ce si  zewszystkich stron, umiejscowione w dolnej i górnej 
cz ci obudowy, 
e) wymagany kolor obudowy – jasnoszary (zgodny z RAL 7035),f) wyposa one w zamki baskwilowe (bez wk adek) i ucho do za enia 

ódkiw zale no ci od potrzeb, uniemo liwiaj ce dost p osób nieupowa nionych orazzapewniaj cy co najmniej pi ciopunktowe 
zamkni cie drzwiczek, 
g) rygle s ce do zamykania drzwi, wykonane w dwóch alternatywnych rozwi zaniach: 
z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, 
h) posiadaj ce system odprowadzania wody z przestrzeni wokó  drzwiowych, w formieodpowiedniego spadku lub stosowanych rynienek 
odprowadzaj cych wod . Systemodprowadzania wody powinien zapobiega  gromadzeniu si  wody wokó  przestrzenioko o drzwiowych i 
zamarzaniu drzwi w ujemnych temperaturach, 
i) wykonane w II klasie ochronno ci i posiadaj ce stopie  ochrony zapewnianej przezobudow  co najmniej IP 44 zgodnie z norm  PN-EN 
60529:2003P+A2:2014-07E Stopnieochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) oraz stopie  ochrony na zewn trzneuderzenia 
mechaniczne IK 10 zgodnie z norm  PN-EN 50102:2001P Stopnie ochronyprzed zewn trznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej 
przez obudowy urz dze elektrycznych (kod IK), 
j) kategoria palno ci nie gorsza ni  V0 zgodnie z norm  PN-EN 60695-11-10:2014-02EBadanie zagro enia ogniowego - Cz  11-10: 

omienie probiercze - Metody badania p omieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki (próbki nale y 
wycina  z reprezentatywnej cz ci tworzywa sztucznego pobranego z obudowy 2 grubo ciach: w miejscu bez karbu i w miejscu z 
karbem), 
k) wykonane jako modu owe, skr cane z p yt, umo liwiaj ce wymian  uszkodzonych elementów, 
l) wyposa one w drzwiczki o k cie otwarcia 180°, 
m) drzwiczki obudowy i zawiasy wykonane w sposób umo liwiaj cy nieskomplikowanej szybki demonta  i monta , realizowany bez u ycia 
narz dzi) wszystkie elementy metalowe tworz ce konstrukcj  kablowych rozdzielnic szafowych lub szafek pomiarowych musz  by  
wykonane z materia u niekoroduj cego, 
o) kablowe rozdzielnice szafowe zintegrowane sk adaj ce si  z cz ci sieciowej oraz cz ci pomiarowej, po czone w uk adzie pionowym, 
musz  posiada  przegrody oraz oddzielne drzwiczki, 
p) kablowe rozdzielnice szafowe zintegrowane oraz szafki pomiarowe powinny mie  nast puj ce gabaryty: szeroko  z typoszeregu 400 
lub 800 mm, wysoko  850 mm oraz g boko  250 mm, z uwzgl dnieniem tolerancji wymiarów ± 10%, 
q) kablowe rozdzielnice szafowe(DIN 00, 0, 1, 2)powinnymie wymiaryzgodne z norm DIN 43629-1 (1978-08) Cable Distribution Cubicle; 
Cabinet, MountingDimensions,DIN 43629-2 (1978-08) Cable distributioncubicle; base, mountingdimensions,DIN 43629-3 (1978-08) Cable 
distributioncubicle; internalconstruction; mountingdimensions, 
r) szafki pomiarowe s upowe powinny posiada  zaczepy umo liwiaj ce monta  na s upiew zale no ci od potrzeb oraz d awice 
zamontowane w dolnej cz ci szafki) szafki pomiarowe na cienne oraz wn kowe powinny by  wyposa one w zaczepyumo liwiaj ce 
monta  na cianie lub we wn ce, 
t) funkcjonalno  poszczególnych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowychnn powinna by  zgodna ze schematami 
elektrycznymi. 
 

2.4. Fundamenty powinny mie  nast puj ce w ciwo ci i parametry 
 
a) fundament oraz p yty fundamentowe (ustojowe) musz  by  wykonane jako elementynie zale ne konstrukcyjnie, 
b) fundament musi by  wykonany z tego samego materia u, co obudowy kablowychrozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych. czenie 
fundamentu z kablow  rozdzielnic szafow  lub szafk  pomiarow  musi by  wykonane w sposób trwa y i stabilny. 
c) fundament musi by  wyposa ony w minimum dwie os ony czo owe. Górna os ona musiby  przystosowana do demonta u po otwarciu 
drzwiczek oraz montowanaw ca ci nad poziomem gruntu. Boczne p yty powinny by  wykonane jako jedenelement. 
d) fundament musi by  dostosowany do monta u p yty fundamentowej (ustojowej), któr mo na dowolnie mocowa  (kierunek przód – ty ) 
do dolnej cz ci fundamentu. 
e) fundament kablowej rozdzielnicy szafowej powinien by  wyposa ony w konstrukcj umo liwiaj  monta  uchwytów z tworzywa 
sztucznego lub z materia uniemagnetycznego do mocowania kabli nn, w ilo ci dostosowanej do maksymalnej liczbypól zasilaj cego i 
odbiorczych. 
f) fundament kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej w cz ci pomiarowej musi by wyposa ony w przegrod , wykonan  z tego 
samego materia u co obudowy kablowychrozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych, uniemo liwiaj  migracj  wilgociz przedzia u 
fundamentowego do przedzia u kablowego i/lub pomiarowego. 
g) fundament ma mie  wysoko  w zakresie 85-90 cm. 
h) fundament ma by  wype niony warstw  keramzytu o grubo ci 20 cm (dostawa maobejmowa  worek z keramzytem w ilo ci 
zapewniaj cej wymagan  grubo  warstwy), 
 

2.5. Kablowa rozdzielnica szafowa powinna mie  nast puj ce wyposa enie 
 
a) pola zasilaj ce i odbiorcze kablowych rozdzielnic szafowych (g ówne tory pr dowe)wyposa one w roz czniki bezpiecznikowe listwowe 

czone jednobiegunowo dlabezpieczników topikowych wielko ci NH-1 oraz NH-2, o rozstawie szyn 185 mm,wyposa one w os oni te 
os on  izolacyjn  zaciski typu V lub 2V*, z oznakowaniemwymaganego momentu si y dokr cenia, umo liwiaj ce pod czenie kabli w 
technologiiprac pod napi ciem o przekroju w zakresie 35-120 mm2lub 150-240 mm2, w zale no ciod potrzeb. 
b) pola zasilaj ce i odbiorcze kablowych rozdzielnic szafowych zintegrowanych (g ówne torypr dowe) wyposa one w podstawy 
bezpiecznikowe listwowe dla bezpiecznikówtopikowych wielko ci NH-1 oraz NH-2, o rozstawie szyn 185 mm, posiadaj ce ochron przed 
dotykiem bezpo rednim oraz wyposa one w os oni te os on  izolacyjn  zaciski  typu V lub 2V*, z oznakowaniem wymaganego momentu 



si y dokr cenia, umo liwiaj cepod czenie kabli w technologii prac pod napi ciem o przekroju w zakresie 35-120 mm2lub 150-240 mm2, w 
zale no ci od potrzeb. 
c) pola odbiorcze (zabezpieczenie wlz) wyposa one w roz czniki bezpiecznikowe listwowe czone jednobiegunowo dla bezpieczników 
topikowych wielko ci NH-00, o rozstawieszyn 185 mm, wyposa one w os oni te os on  izolacyjn  zaciski mostkowe,umo liwiaj ce 
pod czenie przewodów typu LgY w technologii prac pod napi ciemo przekroju do 50 mm2. 
d) pola odbiorcze (zabezpieczenie wlz) szafek pomiarowych wyposa one w roz cznikibezpiecznikowe skrzynkowe trójbiegunowe dla 
bezpieczników topikowych wielko ciNH-00, wyposa one w os oni te os on  izolacyjn  zaciski mostkowe, umo liwiaj cepod czenie 
przewodów typu LgY w technologii prac pod napi ciem o przekroju do50 mm2. Szafki ko cowe wyposa one dodatkowo w os oni te 
os on  izolacyjn  zaciskitypu V lub 2V*, z oznakowaniem wymaganego momentu si y dokr cenia, umo liwiaj cepod czenie kabli w 
technologii prac pod napi ciem o przekroju w zakresie 35-120 mm2lub 150-240 mm2, w zale no ci od potrzeb, 
e) roz czniki bezpiecznikowe listwowe oraz roz czniki bezpiecznikowe skrzynkowe maj by  wykonane zgodnie z normami: PN-EN 
60947-1:2010P+A1:2011E+A2:2014-12EAparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi ciowa – Cz  1: Postanowienia ogólneoraz PN-
EN 60947-3:2009P+A1:2012E Aparatura rozdzielcza i sterowniczaniskonapi ciowa - Cz  3: Roz czniki, od czniki, roz czniki 
izolacyjne i zestawy czników z bezpiecznikami topikowymi oraz musz  by  wykonane z tworzywbezhalogenkowych i samogasn cych o 
klasie palno ci nie gorszej ni  V2 wed ug normyPN-EN 60695-11-10:2014-02E Badanie zagro enia ogniowego - Cz  11-10: 

omienieprobiercze - Metody badania p omieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowymustawieniu próbki. 
f) roz czniki maj  umo liwia  demonta  ruchomej cz ci roz cznika bez u ycia narz dziw celu uziemienia pola odbiorczego przy u yciu 
uziemiaczy do podstawbezpiecznikowych. 
g) roz czniki bezpiecznikowe listwowe dla bezpieczników topikowych wielko ci NH-1 orazNH-2 maj  posiada  parametry nie gorsze ni  
wymienione poni ej: 
-napi cie znamionowe AC – 400 V, 
-kategoria u ytkowania – AC-22B 
-znamionowy pr d cieplny – 400 A, 
-cz stotliwo  znamionowa – 50 Hz, 
-znamionowe napi cie izolacji – 800 V, 
-znamionowy pr d zwarciowy wy czalny – 80 kA, 
-ca kowite straty mocy przy Ith(bez wk adek bezpiecznikowych) 80 W**, 
-trwa  mechaniczna – 800 cykli, 
-trwa  elektryczna – 200 cykli, 
-wielko  podstawy – 2, 
h) parametry roz czników bezpiecznikowych listwowych oraz roz czników bezpiecznikowych skrzynkowych dla bezpieczników 
topikowych wielko ci NH-00: 
-napi cie znamionowe AC – 400 V, 
-kategoria u ytkowania – AC-22B 
-znamionowy pr d cieplny – 160 A, 
-cz stotliwo  znamionowa – 50 Hz, 
-znamionowe napi cie izolacji – 800 V, 
-znamionowy pr d zwarciowy wy czalny – 80 kA, 
-ca kowite straty mocy przy Ith(bez wk adek bezpiecznikowych) 23 W**, 
-trwa  mechaniczna – 800 cykli, 
-trwa  elektryczna – 200 cykli, 
-wielko  podstawy – 00, 
i) podstawy bezpiecznikowe listwowe maj  by  wykonane zgodnie z norm PN-HD 60269-2:2014-06E Bezpieczniki topikowe 
niskonapi ciowe - Cz  2: Wymaganiadodatkowe dotycz ce bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osobywykwalifikowane 
(bezpieczniki g ównie do stosowania w przemy le) – Przyk adyznormalizowanych systemów bezpiecznikowych od A do K oraz musz  by  
wykonanez tworzyw bezhalogenkowych i samogasn cych o klasie palno ci V2 wed ug normyPN-EN 60695-11-10:2014-02E Badanie 
zagro enia ogniowego – Cz  11-10: P omienieprobiercze - Metody badania p omieniem probierczym 50 W przy poziomym i 
pionowymustawieniu próbki, 
j) podstawy bezpiecznikowe listwowe dla bezpieczników topikowych wielko ci NH-1 orazNH-2 maj  posiada  parametry nie gorsze ni  
wymienione poni ej: 
-napi cie znamionowe AC – 400 V, 
-znamionowy pr d cieplny – 400 A, 
-cz stotliwo  znamionowa – 50 Hz, 
-znamionowe napi cie izolacji – 800 V, 
-znamionowy pr d zwarciowy wy czalny – 80 kA, 
-ca kowite straty mocy przy Ith(bez wk adek bezpiecznikowych) 80 W**, 
-trwa  mechaniczna – 100 cykli, 
-wielko  podstawy – 2, 
k) listwa zaciskowa LZV przelotowa ma by  wykonana zgodnie z normami:PN-EN 60947-1:2010P+A1:2011E+A2:2014-12E Aparatura 
rozdzielcza i sterowniczaniskonapi ciowa – Cz  1: Postanowienia ogólne, PN-EN 60947-7-1:2012P Aparaturarozdzielcza i sterownicza 
niskonapi ciowa - Cz  7-1: Wyposa enie pomocnicze -Listwy zaciskowe do przewodów miedzianych, 
l) bezpieczniki topikowe musz  by  o charakterystyce gG lub w uzasadnionychprzypadkachgF, z zaciskami no owymi miedzianymi 
posrebrzanymi, korpusiewykonanym z steatytu specjalnego lub z ceramiki tlenków metali, wyposa onew centralny wska nik zadzia ania 
(umieszczony w korpusie izolacyjnym), spe niaj cewymagania norm: PN-EN 60269-1:2010P+A1:2012P+A2:2015-02E 
Bezpiecznikitopikowe niskonapi ciowe - Cz  1: Wymagania ogólne oraz PN-HD 60269-2:2014-07EBezpieczniki topikowe 
niskonapi ciowe - Cz  2: Wymagania dodatkowe dotycz cebezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby 



wykwalifikowane(bezpieczniki g ównie do stosowania w przemy le) - Przyk ady znormalizowanychsystemów bezpiecznikowych od A do 
K,m) bezpieczniki topikowe maj  posiada  nast puj ce parametry: 
-napi cie znamionowe AC – 500 V, 
-zdolno  wy czalna– co najmniej 100 kA, 
-charakterystyka gG, 
n) szyny fazowe oraz PEN wykonane z bielonej (cynowanej) miedzi o przekrojuprostok tnym o wymiarach 40 mm x 5 mm (dla szafki 
licznikowej ko cowej dopuszczasi  szyn  PEN wykonan  z aluminium o wymiarach 30 mm x 5 mm) umieszczone na conajmniej 2 
izolatorach i rozstawie 185 mm z moletowanymi nakr tkami do monta uroz czników lub podstaw bezpiecznikowych listwowych, dla 
kablowych rozdzielnicszafowych o szeroko ci od 490 szyny musz  by  umieszczone na co najmniej3 izolatorach lub by  o wymiarach 40 
mm x 10 mm, 
o) szyna PEN ma umo liwia  pod czenie przewodu uziemiaj cego –bednarkio wymiarach 25 mm x 4 mm. Na szynie PEN nale y 
stosowa  zaciski typu V (jedna akabla do jednego zacisku),Uwagi:- rodzaj zacisków typu V lub 2V zostanie podany w zamówieniu,**- 
ca kowite straty mocy przy pr dzie cieplnym umownym roz cznika bezpiecznikowegolistwowego/ podstawy bezpiecznikowej listwowej, w 
otwartej przestrzeni, wyznaczanemetod  elektryczn  w pomiarze wraz z wk adkami bezpiecznikowymi (o stratach niewi kszych ni  
podano we w ciwej normie) i pomniejszone o straty mocy podane przezproducenta wk adki bezpiecznikowej. 
 

2.6. Szafka pomiarowa oraz cz  pomiarowa kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanejpowinna mie  nast puj ce 
wyposa enie 

a) po czenia elektryczne pomi dzy licznikiem energii elektrycznej a listw  zaciskow zalicznikow  LZ oraz listw  zaciskow  
przedlicznikow  (dla wi cej ni  2 liczników) lubroz cznikiem bezpiecznikowym (dla 1 lub 2 liczników) wykonane przewodem typu LgYo 
przekroju 10 mm2 z ko cówkami zaprasowywanymi, po czenia pomi dzyroz cznikiem bezpiecznikowym (zabezpieczenie wlz) szafek 
pomiarowych a listw zaciskow  przedlicznikow  LZR wykonane przewodem typu LgY o przekroju 25 lub35 mm2, w zale no ci od potrzeb, 
z ko cówkami zaprasowywanymi, 
b) zabezpieczenia przedlicznikowe w cz ci pomiarowej wykonane w oparciuo wy czniki nadmiarowo-pr dowe bez cz onu zwarciowego 
(ograniczniki mocy) lubw oparciu o wy czniki taryfowe spe niaj ce zachowanie zasady selektywno ci(wybiórczo ci) zabezpiecze , wg 
typoszeregu pr dowego do 63 A, w zale no ci odpotrzeb. Zabezpieczenia przedlicznikowe powinny by  wykonane zgodnie z 
normami:PN-EN 60898:2002E Wy czniki do zabezpiecze  przet eniowych instalacji domowychi podobnych oraz PN-EN 60898-
1:2007P+A12:2008E+A13:2012E+IS1:2008P+IS2:2008P 
+IS3:2008P+IS4:2008P Sprz t elektroinstalacyjny - Wy czniki do zabezpiecze przet eniowych instalacji domowych i podobnych - 
Cz  1: Wy czniki do obwodówpr du przemiennego. Wy czniki nadmiarowo-pr dowe nale y montowa  na szynie TS-35 w obudowie 
przystosowanej do plombowania, 
c) jako listw  zaciskow  przedlicznikow  LZR nale y stosowa  4 biegunow  listw rozga , montowan  na szynie TS-35, umo liwiaj  
pod czenie przewodówzasilaj cych o przekroju 35 mm2 oraz do 4 przewodów wlz o przekroju 10 mm2 (dotyczyszafek z co najmniej 3 
uk adami pomiarowymi), wykonane zgodnie z norm PN-EN 60998-1:2006P Osprz t po czeniowy do obwodów niskiego napi cia do 

ytkudomowego i podobnego - Cz  1: Wymagania ogólne oraz PN-EN 60998-2-1:2006POsprz t po czeniowy do obwodów niskiego 
napi cia do u ytku domowego i podobnego- Cz  2-1: Wymagania szczegó owe dotycz ce samodzielnych z czek z 
gwintowymielementami zaciskowymi, 
d) tablica lub tablice licznikowe uniwersalne, do zainstalowania uk adów pomiarowychjedno lub trójfazowych, w zale no ci od potrzeb, 
wykonane zgodnie z normami:PN-EN 61439-1:2011P Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe - Cz  1:Postanowienia ogólne, PN-EN 
61439-3:2012E Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe- Cz  3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obs ugiwania przez osoby 
postronne(DBO), 
e) ka dy uk ad pomiarowy powinien by  umieszczony w oddzielnej komorze szafkipomiarowej, posiadaj cej osobne drzwiczki zamykane 
na klucz, 
f) jako listw  zaciskow  zalicznikow  LZ nale y stosowa  jedno z dwóch alternatywnychrozwi za : -5 zacisków rubowych 
jednobiegunowych w niedzielonej os onie izolacyjnejzapewniaj cej os on  z ka dej strony zacisku, montowanych na szynie TS-
35,umo liwiaj ca pod czenia przewodów wlz w uk adzie TN-C lub TN-S o przekrojachw zakresie 6-16 mm2, wykonane zgodnie z norm  
PN-EN 60998-1:2006P Osprz tpo czeniowy do obwodów niskiego napi cia do u ytku domowego i podobnego -Cz  1: Wymagania 
ogólne oraz PN-EN 60998-2-1:2006P Osprz t po czeniowy doobwodów niskiego napi cia do u ytku domowego i podobnego - Cz  2-
1:Wymagania szczegó owe dotycz ce samodzielnych z czek z gwintowymi elementamizaciskowymi, -3 biegunowy roz cznik izolacyjny i 
2 zaciski rubowe jednobiegunowe montowanena szynie TS-35; roz cznik izolacyjny ma by  wykonany zgodnie z norm PN-EN 60947-
1:2010P+A1:2011E+A2:2014-12E Aparatura rozdzielcza i sterowniczaniskonapi ciowa – Cz  1: Postanowienia ogólne oraz PN-EN 
60947-3:2009P+A1:2012E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi ciowa - Cz  3:Roz czniki, od czniki, roz czniki izolacyjne i 
zestawy czników z bezpiecznikamitopikowymi. 
g) kablowe rozdzielnice szafowe zintegrowane nale y wyposa  w rury przepustowe 37umo liwiaj ce wprowadzenie wlz, zamocowane 
w sposób uniemo liwiaj cy wypi cie lubwysuni cie si  przewodu podczas wprowadzania lub podczas jego normalnej pracy, 
h) szafki pomiarowe dla uk adów pó po rednich powinny by  wyposa one wgindywidualnego zamówienia, 
Uwaga: 
Aparatura przygotowana do plombowania na schematach zosta a wyró niona „ * ”. 
 

2.7. Oznakowanie 
 
a) wszystkie znaki oraz napisy (wy cznie w j zyku polskim), powinny by  wykonanew sposób trwa y, zapewniaj cy czytelno  w czasie 
ca ego okresu eksploatacji, 
b) na zewn trznej stronie drzwiczek obudów musi by  umieszczona tabliczka ostrzegawcza wykonana zgodnie PN-E-08501:1988P 
Urz dzenia elektryczne – Tablice i znakibezpiecze stwa, przymocowana w sposób trwa y. 
c) na zewn trznej stronie drzwiczek kablowej rozdzielnicy szafowej lub szafki pomiarowejma by  umieszczony oznacznik do monta u 
tabliczki kodowej z numeremidentyfikacyjnym w postaci ramki wykonanej z poliw glanu wzmacnianego w óknemszklanym i przezroczystej 



os ony odpornej na dzia anie promieni UV, przykr canynakr tkami motylkowymi. Widoczna cz  tabliczki kodowej ma mie  wymiary ok. 
20 cmx 5 cm. 
d) na wewn trznej stronie drzwiczek obudów musi by  umieszczona kiesze  na schematoraz musi by  umieszczona w sposób trwa y 
tabliczka znamionowa zawieraj ca opróczoznakowania CE informacje zgodnie z norm  PN-EN 61439-1:2011P Rozdzielnicei sterownice 
niskonapi ciowe - Cz  1: Postanowienia ogólne. Dopuszcza si umieszczenie oznakowania CE na zewn trznej stronie drzwiczek. 
e) na fundamencie nale y umie ci  znacznik poziomu gruntu okre laj cy poziom zag bieniafundamentu w gruncie, wykonany w sposób 
widoczny i trwa y. 
f) w celu jednoznacznej identyfikacji poszczególnych elementów z czy/szaf kablowychi szafek pomiarowych oraz ich wyposa enia, 
przyjmuje si  nast puj ce oznaczenia: -KRSN(-Pn) – kablowa rozdzielnica szafowa naziemna (zintegrowana, n – liczbauk adów 
pomiarowych), 
-KRSNS(-Pn) – kablowa rozdzielnica szafowa na cienna (zintegrowana, n – liczbauk adów pomiarowych), 
-KRSW(-Pn) – kablowa rozdzielnica szafowa wn kowa (zintegrowana, n – liczbauk adów pomiarowych), 
-Pn – szafka pomiarowa (n – liczba uk adów pomiarowych), 
-PS – szafka pomiarowa s upowa, 
-PW – szafka pomiarowa wn kowa, 
-PNS – szafka pomiarowa na cienna, 
g) tre  oznacze  uzgodni  z gestorem sieci 
 

2.8. Budowa i parametry kabli elektroenergetycznych nn 
 
1. Kabel elektroenergetyczny cztero owy z ami roboczymi aluminiowymi, o izolacjiz polietylenu sieciowanego (XLPE) i pow oce z 
polichlorku winylu (PVC), na napi cieznamionowe U0/U = 0,6/1 kV, typu YAKXS o rodzajach i przekrojach  roboczych: 4x25 SE* 4x35 
SE* 4x70 SE 4x120 SE 4x240 SMgdzie: SE – a sektorowa jednodrutowa,SM – a sektorowa wielodrutowa,* - przekrój y 
pozanormatywny. 
Parametry techniczne i budowa kabla elektroenergetycznego nn ma by  zgodnaz dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 603 S1:2006P 
+A3:2009P Kable elektroenergetycznena napi cie znamionowe 0,6/1 kV Cz  5 Sekcja G. Wszystkie kable elektroenergetyczne,zarówno 
z ami aluminiowymi jak i ami miedzianymi, maj  posiada  pow ok  (warstw )wewn trzn  jako warstw  wyt oczon .Wymagania 
dotycz ce barwy izolacji kabli  elektroenergetycznych nn: szara, czarna, br zowa,niebieska. 
Kabel nale y oznacza  podczas produkcji zgodnie z Za cznikiem krajowym NB Oznaczaniekrajowych kabli. 
 
2. Kabel elektroenergetyczny cztero owy z ami roboczymi miedzianymi sektorowymiwielodrutowymi, o izolacji z polietylenu 
sieciowanego (XLPE) i pow oce z polichlorku winylu(PVC), na napi cie znamionowe U0/U = 0,6/1 kV, typu YKXS o przekrojach  
roboczych:4x120 SM 4x240 SM 
gdzie: SM – a sektorowa wielodrutowa. 
Parametry techniczne i budowa kabla elektroenergetycznego nn ma by  zgodnaz dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 603 S1:2006P 
+A3:2009P Kable elektroenergetycznena napi cie znamionowe 0,6/1 kV Cz  5 Sekcja G.Wymagania dotycz ce barwy izolacji kabli 
elektroenergetycznych nn: szara, czarna, br zowa,niebieska.Kabel nale y oznacza  podczas produkcji zgodnie z Za cznikiem krajowym 
NB Oznaczaniekrajowych kabli. 
 
 

2.9. Budowa i parametry przewodów elektroenergetycznych nn 
1. Przewód elektroenergetyczny aluminiowy nieizolowany z ami wykonanymi z drutówaluminiowych, o przekrojach (mm²):  25 35 50 70 
95 120 Przewód elektroenergetyczny nale y oznacza  podczas produkcji zgodnie z archiwaln  norm PN-E-90082:1974P 
Elektroenergetyczne przewody go e - Przewody aluminiowe. 
2. Przewód elektroenergetyczny samono ny dwu lub cztero owy z ami aluminiowymi,o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) 
odpornego na promieniowanie UV orazrozprzestrzenianie si  p omienia, na napi cie znamionowe U0/U = 0,6/1 kV, typu NFA2X(wg 
dokumentu harmonizacyjnego PN-HD 626 S1:2002E+A2:2003E Energetyczne kablenapowietrzne na napi cie znamionowe Uo/U(Um): 
0,6/1 (1,2) kV, oznaczenie równowa newg WT-92/K-396 to AsXSn) o przekrojach:Liczba i przekrój znamionowy  (n x mm²) 2x16 4x16 
2x25 4x25 4x50 4x70 4x95 4x120Parametry techniczne i budowa przewodów elektroenergetycznych nn typu NFA2Xw zakresie przekrojów 
od 4x16 mm² do 4x70 mm² ma by  zgodna z dokumentemharmonizacyjnym PN-HD 626 S1:2002E+A2:2003E Energetyczne kable 
napowietrzne nanapi cie znamionowe Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV.Odporno  izolacji przewodu na pionowe rozprzestrzenianie si  p omienia 
musi by potwierdzone badaniem zgodnie z norm  PN-EN 60332-1-2:2010P Badania palno ci kabli przewodów elektrycznych oraz 
wiat owodowych - Cz  1-2: Sprawdzanie odporno cipojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie si  
omienia- Metoda badania p omieniem mieszankowym 1 kW. 

 
 

2.10. Parametry osprz tu do kabli elektroenergetycznych nn 
 

owice termokurczliwe wn trzowe do zaka czania kabli 4 owych o izolacjiz polietylenu usieciowanego XLPE lub PCV na napi cie 
0,6/1 kV (np. YAKXS, YXS, YAKY,YKY) o zaka czanych ach roboczych 25-240 mm2 za pomoc  ko cówekzaprasowywanych na 
sze ciok t, za pomoc  ko cówek formowanych lub w sposóbbezko cówkowy - zestaw z ony z palczatki i rur termokurczliwych do 
uszczelnieniako cówek kablowych o w ciwo ciach okre lonych w pkt. 6.4.6, bez ko cówekkablowych (komplet=zestaw na 4 y). 
 

owice termokurczliwe napowietrzne do zaka czania kabli 4 owych o izolacjiz polietylenu usieciowanego XLPE lub PCV na 
napi cie 0,6/1 kV (np. YAKXS, YXS, YAKY,YKY) o zaka czanych ach roboczych 25-240 mm2 za pomoc  ko cówekzaprasowywanych 
na sze ciok t, za pomoc  ko cówek formowanych lub w sposóbbezko cówkowy - zestaw z ony z palczatki, 4 rur termokurczliwych do 



uszczelnieniako cówek kablowych oraz 4 rur termokurczliwych do zabezpieczenia izolacji przedwp ywem promieniowania UV, o 
ciwo ciach okre lonych w pkt. 6.4.6, bez ko cówekkablowych (komplet=zestaw na 4 y). 

 
Mufy kablowe przelotowe do czenia kabli 4 owych o izolacji z polietylenuusieciowanego XLPE lub PCV na napi cie 0,6/1 kV (np. 
YAKXS, YXS, YAKY, YKY) o czonej yle roboczej 25-240 mm2 za pomoc  z czek zaprasowywanych na sze ciok t lub rubowych, 
odtworzenie izolacji y kabla grubo cienn  rur  termokurczliw z wewn trzn  warstw  termotopliwego kleju uszczelniaj cego, o 
wytrzyma ci narozci ganie nie mniejszej ni  13 MPa, o wspó czynniku skurczu co najmniej 3:1, o skurczuwzd nym nie wi kszym ni  
10%, odtworzenie pow oki zewn trznej kabla grubo cienn rur  termokurczliw  z wewn trzn  warstw  termotopliwego kleju 
uszczelniaj cego,o d ugo ci co najmniej: dla przekrojów 25-35 mm2 – 50 cm, dla przekrojów 50-120 mm2 –70 cm, dla przekrojów 150-240 
mm2 – 80 cm, o wytrzyma ci na rozci ganie niemniejszej ni  13 MPa, o wspó czynniku skurczu co najmniej 3:1, o skurczu wzd nym 
niewi kszym ni  10%, bez z czek kablowych (komplet=zestaw na 4 y). 
 
Mufy kablowe rozga ne do odga ziania si  kablem 4 owym o izolacji z polietylenuusieciowanego XLPE lub PCV na napi cie 0,6/1 
kV (np. YAKXS, YXS, YAKY, YKY) o przekroju y roboczej 25-150 mm2 od kabli 4 owych o izolacji z polietylenu usieciowanego 
XLPElub PCV na napi cie 0,6/1 kV (np. YAKXS, YXS, YAKY, YKY) o przekroju y roboczej25-240 mm2 za pomoc  zacisku 
pier cieniowego umo liwiaj cego pod czenie kablaodga nego poprzez przebicie izolacji y kabla w technologii pod 
napi ciem,odtworzenie izolacji na zacisku pier cieniowym i pow oki kabla wzmacnian  w óknemszklanym termokurczliw  opask  
remontow  ze zintegrowanym materia emtermotopliwym lub ywic  odporn  na hydroliz  zalewan  w formie zapewniaj szczelno  i 
uniemo liwiaj  migracj ywicy do kabla. 
 
Mufy ko cowe (termokurczliwe zestawy ochronne do kabli) – zestaw z onyz 4 kapturków termokurczliwych do uszczelnienia i ochrony 

 kabli i 1 kapturkatermokurczliwego do uszczelnienia i ochrony kabla, , (komplet=zestaw na 4 y). 
 
Pozosta y osprz t termo- i zimnokurczliwy 
a) do pozosta ego osprz tu termo- i zimnokurczliwego nn nale  m.in.: 

 palczatki termokurczliwe, 
 kszta tki termokurczliwe uszczelniaj ce, 
 p aty termokurczliwe, 
 ta my termo-, zimnokurczliwe. 

b) palczatki, kszta tki, p aty termokurczliwe maj  posiada  nast puj ce w ciwo ci: 
 wytrzyma  na rozci ganie nie mniejsza ni  13 MPa, 
 wspó czynnik skurczu nie mniejszy ni  2:1, 
 skurcz wzd ny nie wi kszy ni  10%, 
 jednostkowa wytrzyma  dielektryczna nie mniejsza ni  12 kV/mm, 
 odporno  na dzia anie UV, 
 materia  usieciowany. 

 
Wszystkie znaki oraz napisy informacyjne powinny by  wykonane w sposób trwa y.Ka dy element prefabrykowany osprz tu kablowego 
ma posiada  wyró nik pozwalaj cyna jednoznaczn  identyfikacj  producenta. 

czki i ko cówki kablowe maj  posiada  oznaczenie pozwalaj ce w jednoznaczny sposóbzidentyfikowa  materia  (aluminium, mied ), 
przekrój i profil (okr a, sektorowa, jednolub wielodrutowa) y kabla dla której s  przeznaczone oraz dla z czek i 
ko cówekprasowanych oznaczenie miejsca i ilo  zaprasowa . 
 
 

2.11. Oznakowanie s upów elektroenergetycznych 
 

1. Wszystkie znaki oraz napisy informacyjne powinny by  wykonane w sposób trwa y. 
2. Ka dy s up z betonu powinien posiada  oznakowanie znakiem CE zgodnie z Rozporz dzeniemParlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiaj cewymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnosz ce si  do 
warunkówwprowadzania produktów do obrotu i uchylaj ce rozporz dzenie (EWG) nr 339/93(Dz.U.UE L 2008.218.30) i by  identyfikowany 
za pomoc  p ytki identyfikacyjnej, wykonanejzgodnie z norm  PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty betonowe – maszty i s upy. 

ytkaidentyfikacyjna powinna by  wykonana z materia u niedzia aj cego korozyjnie. Powinna onaby  trwale zamocowana do s upa. 
3. Ka dy s up strunobetonowy wirowany powinien posiada  kolorystyczne oznaczenie na stopiei wierzcho ku wytrzyma ci przenoszonej 
si y wierzcho kowej zgodnie z poni sz  tabel .Dopuszcza si  inne kolorystyczne, jednoznaczne oznaczenie na stopie i 
wierzcho kuwytrzyma ci przenoszonej si y wierzcho kowej. 
4. Ka dy prefabrykat ma posiada  wyró nik pozwalaj cy na jednoznaczn  identyfikacj  rodzajuwyrobu i producenta. 
5. Uzgodni  tre  oznakowania z gestorem sieci. 
 

 
2.12. Budowa i parametry ograniczników przepi  nn 

Ogranicznik przepi  nn ma by  beziskiernikowy i posiada  jedn  ga  ochrony w czan mi dzy faz  a przewód neutralny oraz budow  
zapewniaj  szczelno  oraz usuni ciep cherzyków powietrza z wn trza ogranicznika podczas produkcji. 
Ogranicznik przepi  ma posiada  nast puj ce elementy: 
a) warystor z tlenku cynku z dodatkiem tlenków innych metali, 
b) elektrody wykonane z aluminium lub innego materia u odpornego na korozj po czone z zaciskami: liniowym i uziomowym, 
c) os ona zewn trzna wykonana z materia u izolacyjnego, 
d) zaciski: liniowy i uziomowy. 



 
Ogranicznik przepi  nn mo e by  montowany w pozycji pionowej oraz poziomej. 
Ogranicznik przepi  nn ma by  wyposa ony w od cznik i we wska nik uszkodzenia. 
Zacisk liniowy do pod czenia do linii napowietrznej z przewodami izolowanymi typuAsXSn o przekroju w zakresie 16-120 mm2 mo e by  
w wykonaniu jako: 
a) zacisk przebijaj cy izolacj  po czony po czeniem gwintowym z ogranicznikiemprzepi . 
b) zacisk przebijaj cy izolacj  wraz z cznikiem po czonym po czeniem gwintowymz ogranicznikiem przepi .Zacisk przebijaj cy 
izolacj  powinien spe nia  wymagania Specyfikacji technicznej„Osprz t do napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i nn”. 
Zacisk liniowy do pod czenia do linii napowietrznej z przewodami nieizolowanymi typu ALo przekroju w zakresie 16-95 mm2 powinien by  
tak zaprojektowany i wykonany, abyzaciska y przewód w sposób niezawodny, nie powoduj c na nim nadmiernych uszkodze . 
Zacisk uziomowy ma by  wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materia u niepodlegaj cego korozji, a ruby lub nakr tki zacisków 
powinny by  odpowiedniozabezpieczone przed przypadkowym odkr ceniem. Zacisk uziomowy musi posiada przewód uziemiaj cy 
wykonany z linki miedzianej o d ugo ci nie krótszej ni  1 mi przekroju nie mniejszym ni  6 mm2. 
Ogranicznik przepi  nn ma posiada  ni ej wymienione w ciwo ci i parametry: 
a) typ SPD – ograniczaj cy napi cie, 
b) liczba przy czy – 1, 
c) najwi ksze napi cie trwa ej pracy Uc– 440 (500) V, 
d) napi ciowy poziom ochrony Up– nie mniejszy ni  1,8 (2,1) kV, 
e) cz stotliwo  znamionowa – 50 Hz, 
f) klasa prób – II, 
g) znamionowy pr d wy adowczy In – nie mniejszy ni  10 kA, 
h) najwi kszy pr d wy adowczy Imax– nie mniejszy ni  40 kA, 
i) pr d trwa y SPD – nie wi kszy ni  0,5 mA, 
j) wytrzyma  zwarciowa – nie mniejsza ni  3 kA, 
k) wytrzyma  mechaniczna – nie mniejsza ni  1 J, 
l) odst p izolacyjny powietrzny - nie mniejszy ni  3 (5,5) mm, 
m) droga up ywu nie mniejsza ni : 

 dla materia u izolacyjnego o warto ci CTI 600 – 6 (12) mm, 
 dla materia u izolacyjnego o warto ci 400 CTI  600 – 7,5 (15,5) mm. 

 
2.13. Uziomy 

 
1. Uziomy pionowe i poziome w standardowym wykonaniu mog  by  wykonane ze stalimiedziowanej elektrolitycznie lub ocynkowanej 
ogniowo. 
 
2. Materia  stosowany na uziomy 
Nie dopuszcza si  wykonywania uziemie  z aluminium i stopów aluminium.Dopuszcza si  wykonywanie uziomów ze stali nierdzewnej, 
oraz uziomów aktywnychi izolowanych jednak s  to rozwi zania niestandardowe i wymaga uzyskania zgody w trybieprzewidzianym w 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
Uziomy pionowe  

Linie napowietrzne i kablowe WN - Wy cznie S/Cu 
Stacje wn trzowe SN/nn - Wy cznie S/Cu 
Rozdzielnice wn trzowe w obudowie zamkni tej-  Wy cznie S/Cu 
Linie napowietrzne SN,nn - S/Cu lub S/tZn 
Stacje s upowe SN/nn - S/Cu lub S/tZn 
Kablowe rozdzielnice szafowe nn - S/Cu lub S/tZn 

Uziomy poziome 
Linie napowietrzne i kablowe WN - Wy cznie S/Cu 
Stacje wn trzowe SN/nn - Wy cznie S/Cu 
Rozdzielnice wn trzowe w obudowie zamkni tej - Wy cznie S/Cu 
Linie napowietrzne SN,nn - Wy cznie S/tZn 
Linie kablowe SN, nn - Wy cznie S/tZn 
Stacje s upowe SN/nn - Wy cznie S/tZn 
Kablowe rozdzielniceszafowe nn  - Wy cznie S/tZn 

Przewodyuziemiaj ce 
Linie napowietrzne ikablowe WN** - Wy cznie S/Cu 
Stacje wn trzowe SN/nn - Wy cznie S/Cu 
Rozdzielnice wn trzowew obudowie zamkni tej - Wy cznie S/Cu 
Linie napowietrzne, SN,nn- Wy cznie S/tZn 
Linie kablowe SN, nn- Wy cznie S/tZn 
Stacje s upowe SN/nn- Wy cznie S/tZn 
Kablowe rozdzielniceszafowe nn- Wy cznie S/tZn 

Oznaczenia: S/Cu - stal miedziowana elektrolitycznie, S/tZn- stal ocynkowana ogniowo 
Uwagi: 
*) Dobór materia ów na uziomy nie dotyczy uziomów stacji 110kV/SN, dla których uziomyprojektowane s  indywidualnie. 



**) Przewód uziemiaj cy w cz ci nadziemnej powinien by  pomalowany lub pokryty rur termokurczliw . 
 
3. Zaciski, wed ug odporno ci na oddzia ywanie pr du pioruna, powinny spe nia  wymaganiaklasy “H” (dla du ej obci alno ci pr dowej). 
4. Dostawca ma zapewni  udzia  uziomów pionowych i poziomych pochodz cych z pa stwcz onkowskich Unii Europejskiej lub pa stw, z 
którymi Wspólnota Europejska zawar a umowyo równym traktowaniu przedsi biorców, na poziomie nie ni szym ni  50 %. 
5. Uziemienia maj  spe nia  warunki okre lone w niniejszej specyfikacji i dokumentachnormatywnych w niej wymienionych. W przypadku, 
gdy wymagania podane w niniejszejspecyfikacji s  bardziej rygorystyczne od wymaga  zawartych w dokumentachnormatywnych, nale y 
wówczas stosowa  si  do wymaga  zawartych w specyfikacji. 
 

2.13.1. Uziomy pionowe 
 

1. Uziomy pionowe powinny by  wystarczaj co ci gliwe i wytrzyma e mechanicznie, aby by amo liwa w ciwa ich instalacja oraz aby nie 
wyst pi o p kni cie pr ta w trakcie instalacji. 
2. Gwinty na uziomach, je eli wyst puj , powinny by  g adkie i w pe ni uformowane. 
3. Uziomy pokryte pow okami powinny mie  pow oki tak e na gwincie. 
4. Ko cówka prowadz ca uziomu pionowego (grot) mo e by , w wykonaniu roz czalnym lubnieroz czalnym, dodatkowo powinna by  
uko na lub zaostrzona, aby u atwia  pogr anieuziomu w gruncie. 
5. Dla uziomów pionowych z pow okami nak adanymi galwanicznie (elektrolitycznie) wymagasi , aby gwint by  walcowany w celu 
zapewnienia, e mied  nie jest usuni ta z powierzchnistali podczas gwintowania. 
6. Standardowa d ugo  pojedynczego pr ta uziomu pionowego wynosi 1500 mm.* 
7. Materia y uziomów powinny by  odpowiednio dobrane do rodzaju gruntu w miejscuplanowanego ich rozmieszczenia tak, aby by y 
odporne ma korozj  oraz mia y odpowiedni wytrzyma  mechaniczn . 
Uwagi: 
*) Zgodnie z wymiarowaniem zgrubnym odchy ka wymiaru powinna wynosi  ± 3 mm. 
 
Budowa uziomu pionowego 
1. Uziom pionowy tworzy si  przez trwa e i pewne po czenie pojedynczych pr tówzag bionych w gruncie. 
2. Ze wzgl du na sposób po czenia pojedynczych pr tów uziomy pionowe mo emy podzieli na: 
- bezz czkowe – sk adaj ce si  z pr tów czonych na „wcisk” za po rednictwemmechanicznego po czenia zaciskowo-klinowego (bolec-
wpust, trzpie -gniazdo); zalecasi  stosowanie tulei uszczelniaj cych po czenia zaciskowo-klinowego s cychdo uszczelnienia oraz 
stabilizacji po czenia pr tów, 
- z czkowe - sk adaj ce si  z pr tów czonych z czkami uziomu pionowego (z czkii pr ty mog  by  gwintowane lub niegwintowane) dla 
pewnego zakrycia miejscapo czenia pr tów w celu skutecznej ochrony przed korozj .Z cze uziomu pionowego powinno posiada  
nast puj ce w ciwo ci: 
a) elementy z cza uziomu pionowego musz  by  wykonane z materia u zapewniaj cegojego zgodno  elektrochemiczn  z materia em 

czonego uziomu pionowego, 
b) materia  z cza uziomu pionowego powinien by  dostatecznie odporny mechaniczniena dzia anie si  wyst puj cych podczas pogr ania 
w gruncie oraz wykazywa  dobr odporno  korozyjn , 
c) gwintowane z cza uziomu pionowego powinny mie  wystarczaj  d ugo ,aby zapewni , eby podczas instalacji gwint na uziomie 
pionowym nie by  nara onyna dzia anie czynników zewn trznych, 
d) z cza uziomu pionowego powinny zapewni  dopasowanie powierzchni czo owychuziomów i ich dobry kontakt po zamontowaniu. 
Pr t prowadz cy powinien by  wyposa ony w uko  lub zaostrzon  ko cówk  prowadz roz czaln  (grot) lub nieroz czaln , aby 

atwia  pogr anie uziomu w gruncie. 
 
Uziomy pionowe miedziowane 
1. Jako standard przyjmuje si  uziomy pionowe miedziowane z czkowe (gwintowanelub niegwintowane) lub bezz czkowe. 
2. Pr ty stalowe miedziowane elektrolitycznie powinny mie  grubo  promieniow  pow oki250 µm o zawarto  99,9% miedzi. 
3. rednica pr tów stalowych miedziowanych uziomów pionowych powinna wynosi  14,2 mm( rednica na gwincie 5/8”). 
4. Wytrzyma  na rozci ganie uziomu pionowego miedziowanego powinna wynosi 600-770 N/mm2. 
 
Uziomy pionowe ocynkowane 
1. Pr ty stalowe ocynkowane powinny mie  minimaln  grubo  pow oki 70 µm (odpowiednik500 g/m2). 
2. rednica pr tów stalowych ocynkowanych do uziomów pionowych powinna wynosi  16 mm. 
3. Wytrzyma  na rozci ganie uziomu pionowego ocynkowanego powinna wynosi 350-770 N/mm2. 
 
Osprz t do uziomów 
1. W sk ad osprz tu do uziomów wchodz : zaciski(uchwyty), g owica uziomu. 
2. Zacisk (uchwyt). 
a) elementy po cze  roz cznych musz  charakteryzowa  si  du  skuteczno ci  po czenia,oraz zapewni : 
-wytrzyma  lub ochron  mechaniczn  i odpowiedni  wytrzyma  korozyjn z uwzgl dnieniem oceny wp ywów warunków 
zewn trznych, 
-przewodzenie doziemnych pr dów zwarciowych bez niebezpiecze stwa wyst pienia napr   cieplnych, cieplno-mechanicznych i 
elektromechanicznych i od pora elektrycznych pojawiaj ce si  od tych pr dów, 
-pewne, trwa e po czenie, 
-bezpiecze stwo dla ludzi, zwierz t i pobliskich urz dze . 
b) elementy po czeniowe powinny by  skonstruowane w taki sposób, aby zapewni po czenie przewodów i/lub instalacji metalowych bez 
nadmiernego uszkodzeniaprzewodów, instalacji metalowych i/lub elementów po czeniowych, 



c) zaciski (uchwyty) wraz z ca ym wyposa eniem ( ruby, nakr tki, podk adki) maj  by wykonane ze stali nierdzewnej o klasie nie gorszej 
ni  A2(80); dodatkowo ruby, nakr tki podk adki wykonane w rozmiarze od M8. 
3. Zaciski umieszczone w gruncie nale y dodatkowo zabezpieczy  np. ta  DENSTOlub uszczelniaj cymi masami plastycznymi. 
4. Jako równowa ne rozwi zanie dla zacisku (uchwytu) uwa a si  po czenia egzotermiczne. 
5. G owica uziomu.G owica uziomu powinna posiada  nast puj ce w ciwo ci: 
a) umo liwia  r czne lub mechaniczne pogr anie uziomu pionowego w gruncie, 
b) umo liwia  wielokrotne wykorzystanie. 
 
Asortyment uzupe niaj cy 
1. Ta ma izoluj co-konserwuj ca typu DENSO.Tkanina nas czona mas  impregnacyjn  chroni ca po czenie skr cane przed korozj . 
2. Uszczelniaj ca masa plastyczna.Masa plastyczna chroni ca po czenie skr cane przed korozj . 
3.Bijak.Narz dzie s ce do przenoszenia drga  z m ota mechanicznego na uziom pionowy w celu atwiejszego pogr ania uziomu w 
gruncie. 
4. rodki chemiczne.Nie zaleca si  stosowania rodków chemicznych zmniejszaj cych rezystancj  uziemienia. 
 

2.13.2. Uziomy poziome 
1. Zaleca si , aby uziomy poziome wykonywa  z ta my. 
2. Dopuszcza si czenie mechaniczne uziomów poziomych nast puj cymi elementamipo czeniowymi: 
a) zaciski (uchwyty), 
b) po czenie spawane, 
c) po czenie egzotermiczne. 
3. Za uziomy poziome w wykonaniu standardowym uznaje si : 
a) uziomy poziome miedziowane, 
b) uziomy poziome ocynkowane. 
4. Grubo  pow oki ta my miedziowanej elektrolitycznie i ocynkowanej powinna wynosi , 
co najmniej 70 µm dodatkowo pow oka ocynkowana ma by  g adka, ci  i bez odbarwie o minimalnej wadze cynku 500 g/m2. 
5. Minimalny przekrój ta m do uziomów poziomych powinien wynosi  100 mm2przy minimalnej grubo ci 4 mm2. 
 

2.14. wietlenie uliczne 
2.14.1. Kable 

Kable u ywane do o wietlenia dróg powinny spe nia  wymagania PN-93/E-90401. Kable musz  by  o napi ciu 
znamionowym 0,6/1 kV, cztero owe  aluminiowych YAKXS. Przekrój  powinien spe nia  warunek spadku napi cia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez pr dy robocze i zwarciowe oraz skuteczno ci ochrony 
przeciwpora eniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nale y stosowa  kable o parametrach nie mniejszych ni  
podano w dokumentacji projektowej. 

bny z kablami nale y przechowywa  w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi i bezpo rednim dzia aniem promieni s onecznych. 

 
2.14.2. ród a wiat a i oprawy 

Dla o wietlenia drogowego stosowa ród a wiat a LED i oprawy spe niaj ce wymagania PN-83/E-06305. Ze wzgl du na 
wysok  skuteczno wietln , trwa  i sta  strumienia wietlnego w czasie oraz oddawanie barw, nale y stosowa  
tak jak w dokumentacji projektowej.  
Parametry opraw LED : 

 Szelno  minimum IP66 
 Obudowa z odlewu aluminiowego 
 Dost p do oprawy beznarz dziowy 
 Modu  oprawy jak i zasilacz wymienny  warunkach s upowych ESD 
 Certyfikat ENEC 
 Oprawa musi spe nia  wyniki projektowe ze wszystkich punktach tj. równomierno ci, luminancji, ol nienia, 

mocy 
Oprawy powinny by  przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie ni szej ni -5°C i wilgotno ci wzgl dnej 
powietrza nie przekraczaj cej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100 [19]. 
 

2.14.3. Szafki o wietleniowe 
Szafki o wietleniowe wyposa  w: 

 zegar astronomiczny (ustawiony na za czenie o wietlenia 20 minut po zachodzie s ca i wy czenie 
wietlenia 20 minut przed wschodem s ca) 

 zabezpieczenie obwodów o wietleniowych – bezpieczniki ma ogabarytowe 
 obudowa z tworzywa termoutwardzalnego 
 fundament betonowy lub z tworzywa termoutwardzalnego 
 wyposa enie zgodne z projektem  

 
2.14.4. upy o wietleniowe 

upy o wietleniowe powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow . S upy powinny przenie  obci enia 
wynikaj ce z zawieszenia opraw i wysi gników oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-77/B-0211. 
Ka dy s up powinien posiada  w swej górnej cz ci odpowiedniej rednicy rur  stalow  dla zamocowania wysi gnika 
rurowego i os ony sto kowej lub oprawy. 



W dolnej cz ci s upy powinny posiada  jedn  wn  zamykan  drzwiczkami. 
Wn ka powinna by  przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadaj cej 
podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilo ci zale nej od ilo ci zainstalowanych opraw) i cztery lub pi  zacisków do 
pod czenia dwóch  kabla o przekroju do 35 mm2. Stalowe s upy winny by  wykonane ze stali o grubo ci 4mm w 
gatunkach S235 oraz S355. Ich powierzchnie wewn trzne i zewn trzne musz  by  ocynkowane zgodnie z norm  
EN1461. Elementy powinny by proste w granicach dopuszczalnych odchy ek podanych w dokumentacji projektowej i PN-
90/B-03200 [7]. Spoiny nie mog  wykazywa  p kni , a otwory na elementy cz ce nie powinny mie  podniesionych 
kraw dzi. Sk adowanie s upów i masztów o wietleniowych na placu budowy, powinno by  nawyrównanym pod u w 
pozycji poziomej, z zastosowaniemprzek adek z drewna mi kkiego. 
 

2.14.5. Wysi gniki 
Wysi gniki powinny by  wykonane z rur ocynkowanych zgodnie z EN1461 o rednicy fi60 grubo cianki 2,9mm do 
5mm, wykonane ze stali S235 oraz S355. 
Wysi gniki powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  
Ramiona lub rami  wysi gnika powinno by  nachylone pod k tem wg oblicze  fotometrycznych. 
Wysi gniki powinny by  dostosowane do opraw i s upów o wietleniowych u ywanych do o wietlenia dróg. Ich 
powierzchnie wewn trzne i zewn trzne musz  by  ocynkowane. Sk adowanie wysi gników na placu budowy powinno by  
w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. 
 

2.14.6. Kapturek os onowy 
Kapturek os onowy nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow  dla konkretnego wysi gnika i s upa 

wietleniowego. 
 

2.14.7. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 
Tabliczk  bezpiecznikowo-zaciskow  nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow . 
Tabliczka powinna posiada  odpowiedni  ilo  podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pi  zacisków 
przystosowanych do pod czenia dwóch  kabla o przekroju do 35 mm2. 

 
3. Sprz t 

Warunki ogólne stosowania sprz tu podano w ST-1.0 „Wymagania ogólne”. Do wykonania robótWykonawca powinien dysponowa  
drobnym sprz tem monta owym wynikaj cym z technologiiprowadzenia robót oraz wyspecjalizowanym do obróbki kabli energetycznych: 

 spawarki transformatorowej 
 zag szczarki wibracyjnej spalinowej 
 cznego zestawu widrów do wiercenia poziomego otworów do Ø 20 cm 
 wyci garki mechanicznej z nap dem elektrycznym od 5 do 10 t. 
 zespo u pr dotwórczego, trójfazowego przewo nego 50kVA. 
 Samochodu ci arowego z d wigiem HDS 

 
4. Transport 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-1.0 „Wymagania ogólne”. Wykonawcapowinien dysponowa  sprawnym technicznie 
transportem przystosowanym do przewozu kabli, imas ziemnych (piasku i nadmiaru gruntu rodzimego). Liczba rodków transportu 
powinnagwarantowa  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej,ST, wskazaniach In yniera, w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. 
 

5. Wykonywanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-1.0 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Wymagania ogólne 
2.3.1. Wykonawca zobowi zany jest opracowa  i przedstawi  do akceptacji In ynierowiharmonogram i projekt organizacji 

robót 
2.3.2. Roboty musz  by  prowadzone zgodnie z: 

2.3.2.1. Umow  
2.3.2.2. Projektem organizacji robót 
2.3.2.3. Harmonogramem 
2.3.2.4. Projektem Wykonawczym 
2.3.2.5. Specyfikacj  Techniczn  
2.3.2.6. Poleceniami In yniera 
2.3.2.7. Poleceniami organów kontrolnych i nadzoruj cych 
2.3.2.8. Normami 
2.3.2.9. Warunkami Technicznymi Wykonania Robót 
2.3.2.10. Obowi zuj cymi przepisami prawa 

5.2. Rowy pod kable 
Rowy pod kable nale y wykonywa  za pomoc  sprz tu r cznego w zale no ci od warunkówterenowych i ze wzgl du na podziemne 

uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ichtras przez s by geodezyjne zgodnie z zaleceniami Specyfikacji technicznych.Wymiary 
poprzeczne rowów uzale nione s  od rodzaju kabli i ich ilo ci uk adanych wjednej warstwie. 

boko  rowu okre lana jest g boko ci  u enia kabla powi kszon  o 10 cm,natomiast szeroko  dna rowu obliczamy ze wzoru 
S = nd + (n-1) a + 20 [cm] gdzie: 

 n - ilo  kabli w jednej warstwie, 



 d -suma rednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie, 
 a - suma odleg ci pomi dzy kablami wg tablicy 1 . 

 
Tablica nr 1. Odleg ci mi dzy kablami u onymi w gruncie przy skrzy owaniach i zbli eniach 

Skrzy owanie lub zbli enie 

Najmniejsza dopuszczalna 
odleg  w cm 
pionowa przy 
skrzy owaniu 

pozioma 
przy 
zbli eniu 

Kabli elektroenergetycznych na napi cie znamionowe do 1 kV z kablami tegosamego rodzaju 
lub sygnalizacyjnymi 25 10 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urz dze o wietleniowych z 
kablami tego samego rodzaju 25 mog  si  

styka  
Kabli elektroenergetycznych na napi cie znamionowe do 1 kV z 
kablamielektroenergetycznymi na napi cie znamionowe wy sze ni  1 kV 50 10 
Kabli elektroenergetycznych na napi cie znamionowe wy sze ni l kV i nieprzekraczaj ce 10 
kV z kablami tego samego typu 50 10 
Kabli elektroenergetycznych na napi cie znamionowe wy sze ni  10 I<V z kablami 50 25 
Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50 
Kabli ró nych u ytkowników 50 50 
Kabli z murami s siednich kabli - 25 
 

5.3. Linie kablowe 
2.3.3.Linie kablowe 

Projektowane przebudowy kablowe wykona  nale y kablami zgodnie z projektem z zastosowaniem muf kablowych.Szczegó owy przebieg 
trasy wy ej wymienionych kabli pokazano w projektach wykonawczych. 
Zbli enia oraz skrzy owania projektowanych kabli z innymi urz dzeniami oraz kablami wykona zgodnie z norm  N SEP-E-004 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowaniei budowa”. Uk adaj c kable nale y zwróci  uwag  na uzbrojenie 
podziemne i przy zbli eniach i skrzy owaniach stosowa  rury os onowe typu HDPE dwudzielne, a w szczególno ci gdzie niemo na 
zachowa  odleg ci normatywnych. 
W rowie kablowym kable uk ada  na g boko ci 90 cm(SN) i 70cm(NN) na co najmniej 10 cm podsypce z piaskulini  falist  z zapasem 1-3 
% d ugo ci. Po u eniu kabli nale y je przysypa  10 cm warstw  piaskui przykry  foli  PCV koloru czerwonego, a nast pnie zasypa  
wirem i ziemi  rodzim  ubijan  warstwami. 

W miejscach zmiany kierunku prowadzenia kabli nale y zachowa  minimalny promie  zgi ciakabla, wymagany przez producenta, które 
dla zastosowanych kabli wynosi 15 x d. Przyuk adaniu kabli metod  ci gni cia za  robocz  kabla nale y zachowa  warunek podany 
przezproducenta 30 N x S (S-przekrój znamionowy y kabla). W przypadku konieczno ci stosowania si  do rozci gania kabla o warto ci 
wi kszej od okre lonej powy sz  zale no ci  nale y dodatkowo stosowa  rolki nap dzane o obrotach zsynchronizowanych z pr dko ci  
ci gni cia kabla. 
Stosowane przepusty, ich jako , a przede wszystkim g adko  powierzchni wewn trznych isposób posadowienia w linii kablowej nie 
mog  by  powodem uszkodzenia pow oki zewn trznejkabla i przyczyn  zwi kszenia oporów przeci ganiu przez nie kabla. 
Kable nale y oznaczy  trwale oznacznikiem z podaniem symbolu i numeru linii, oznaczenia kablawed ug normy, znaku fazy, roku u enia 
kabla. Oznaczniki nale y zak ada  co 10 m oraz wmiejscach takich jak wprowadzenia do rur os onowych, zbli eniach, mufach kablowych 
itp. 
Kable w stanie odkrytym nale y zg osi  do odbioru inwestorowi oraz do wykonania geodezyjnejinwentaryzacji kabla. Przed zasypaniem 
nale y ponadto: 

 sprawdzi  ci  i zgodno  faz, 
 wykona  pomiar rezystancji izolacji, 
 wykona  próby napi ciowe izolacji. 

Do oznaczenia trasy kabla zastosowa  betonowe s upki oznacznikowe. 
2.3.4.Temperatura otoczenia i kabla 

Temperatura otoczenia i kabla przy uk adaniu nie powinna by  ni sza ni : 
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o pow oce metalowej, 
b) 0°C- w przypadku kabli o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych. 
W przypadku kat* o innej konstrukcji ni  wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia itemperatura uk adanego kabla - 

wg ustale  wytwórcy. 
Zabrania si  podgrzewania kabli ogniem. 
Wzrost temperatury otoczenia u onego kabla na dowolnie ma ym odcinku trasy linii kablowejpowodowany przez s siednie 

ród a ciep a, np. ruroci g cieplny, nie powinien przekracza  5 C. 
2.3.5.Skrzy owania i zbli enia kabli z innymi urz dzeniami podziemnymi 

Skrzy owania i zbli enia kabli z innymi urz dzeniami podziemnymi zaleca si  krzy owa  kable z urz dzeniami podziemnymi 
pod katem zbli onym do 90° i w miar mo liwo ci w najw szym miejscu krzy owanego urz dzenia. Ka dy z krzy uj cych si  
kablielektroenergetycznych i sygnalizacyjnych u ony bezpo rednio w gruncie powinien by chroniony przed uszkodzeniem w miejscu 
skrzy owania i na d ugo ci po 50 cm w obie strony odmiejsca skrzy owania. Przy skrzy owaniu kabli z ruroci gami podziemnymi zaleca 
si  uk adaniekabli nad ruroci gami. 
 
Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odleg ci kabli u onych w gruncie od innych urz dze  podziemnych 



Rodz  urz dzenia podziemnego 
Najmniejsza dopuszczalna odleg  w cm 
pionowa przy 
skrzy owaniu 

pozioma przy 
zbli eniu 

 801 przy rednicy 
ruroci gu do 250 mm i 1502* 50 ruroci gi z gazami palnymi o ci nieniu do 0,5 at 

Ruroci gi z cieczami palnymi przy rednicy 100 
Ruroci gi z gazami palnymi o ci nieniu wy szym ni  0,5 at i nie 
przekraczaj cym 4at wi kszej ni  250 mm 100 

Ruroci gi z gazami palnymi o ci nieniu wy szym ni  4 at BN-71/8976-31 
Zbiorniki z p ynami palnymi 200 200 
Cz ci podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odci ka) _ 80 

ciany budynków i inne budowle, np. tunele, kana y _ 50 
Urz dzenia ochrony budowli od wy adowa  atmosferycznych 50 50 
1) dopuszcza si  zmniejszenie odleg ci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej 
2) dopuszcza si  zmniejszenie odleg ci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej. 

2.3.6.Skrzy owania i zbli enia kabli z drogami 
Kable powinny si  krzy owa  z drogami pod k tem zbli onym do 90° i w miar  mo liwo ci w jejnajw szym miejscu. 
Przy u eniu kabla bezpo rednio w gruncie ochrona kabla od urz dze  mechanicznych wmiejscach skrzy owania z drog  
powinnaodpowiada  postanowieniom zawartym w tablicy 3. 

 
Tablica 3. D ugo ci przepustów kablowych przy skrzy owaniu z drogami i ruroci gami 
Rodzaj krzy owanego obiektu ugo  przepustu na skrzy owaniu 
Ruroci g rednica ruroci gu z dodaniem po 50 cm z ka dej strony 

Droga o przekroju ulicznym z kraw nikami szeroko  jezdni z kraw nikami z dodaniem po 50 cm z ka dej 
strony 

Droga o przekroju szlakowym z rowami 
odwadniaj cymi 

szeroko  korony drogi i szeroko ci obu rowów do zewn trznej 
kraw dzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z ka dej strony 

Droga w nasypie szeroko  korony drogi i szeroko  rzutu skarp nasypów z 
dodaniem po 100 cm z ka dej strony od dolnej kraw dzi nasypu 

 
Najmniejsza odleg  pionowa mi dzy górn  cz ci  os ony kabla a p aszczyzn  jezdni nie 
powinna by  mniejsza ni  100 cm. 
Odleg  miedzy górn  cz ci  os ony kabla a dnem rowu odwadniaj cego powinna wynosi  conajmniej 50 cm. 
Ww. minimalne odleg ci od powierzchni jezdni i dna rowu mog  by  zwi kszone, gdy  dla 
konkretnego odcinka drogi powinnywynika  z warunków okre lonych przez zarz d drogowy (uwzgl dniaj cych projektowan  
przebudow  konstrukcji nawierzchni lubpog bienie rowu). 
Kable nale y uk ada  poza pasem drogowym w odleg ci co najmniej 1 m od jego granicy. 
Odleg  kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi  co najmniej 2 m. Wprzypadku niemo no ci 
prowadzenia tras kablowych poza pasem drogowym: na 
terenach zalewowych, zalesionych lub zaj tych pod sady, dopuszcza si  uk adanie ich w pasiedrogowym na skarpach nasypów 
lub na cz ciach pasa poza koron  drogi. Roboty przy uk adamikablowych lira elektroenergetycznych na skrzy owaniach z 
drogami i na odcinkach ewentualnego wej cia lini  kablow  na teren pasa drogowego przy zbli eniach do drogi - wymagaj  
zezwolenia ze strony zarz du drogowego i nale y je wykonywa  na warunkach podanych w rym zezwoleniu, zgodnie z ustaw  
o drogach publicznych . 

2.3.7.Oznaczenie linii kablowych 
Kable u one w gruncie powinny by  zaopatrzone na ca ej d ugo ci w trwa e oznaczniki (np. 
opaski kablowe ze stali nierdzewnej lub tworzywa. rozmieszczone w odst pach nie wi kszych ni  10 m oraz przy mufach 
imiejscach charakterystycznych, np. przy skrzy owaniach.Kable u one w powietrzu powinny by  zaopatrzone w trwa e 
oznaczniki przy g owicach w takichmiejscach i w takich odst pach, aby rozró nienie kabla nie nastr cza o trudno ci. 
Na oznacznikach powinny znajdowa  si  trwa e napisy zawieraj ce: 

 symbol i numer ewidencyjny linii, 
 oznaczenie kabla, 
 znak u ytkownika kabla, 
 znak fazy (przy kablach jedno owych), 
 rok u enia kabla. 

5.4. Wykonywanie posadowie  s upów 
Wykonywanie posadowie  Wszystkie prace fundamentowe musz  by  prowadzone wg zasad podanych ni ej oraz zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-06050:1999 „Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne”. Przed przyst pieniem do wykopów nale y 
sprawdzi , czy w strefie planowanego wykopu nie znajduj  si  urz dzenia podziemne. Ewentualne kolizje nale y usun  lub istniej ce 
urz dzenia zabezpieczy , za zgod  u ytkownika. Wykopy powinno poprzedza  usuni cie ziemi rodzimej do g boko ci 20 cm na 
powierzchni o wymiarach boków zwi kszonych o oko o 1m od obrysu wykopu. Wykopy dla fundamentów studniowych nale y wykonywa  
kopark . W rozwi zaniach przyj to wykonanie wykopu z 20% odchyleniem cian bocznych wykopu od pionu. W przypadku gruntów 
spoistych, gdy nie wyst puje osuwanie si cian, wykop mo na wykona  o cianach pionowych z zachowaniem wymiarów dna wykopu. 
Przy wykonywaniu wykopu poni ej wód gruntowych nale y zag bi  kr gi studzienne i po zabetonowaniu korka betonowego odpompowa  
wod . Zasypywanie wykopów nale y wykonywa  bardzo starannie, gdy  czynno  ta decyduje o no no ci posadowienia. Zasypanie 
powinno by  wykonywane warstwami grubo ci 20÷30 cm z zag szczeniem gruntu, umo liwiaj cym uzyskanie maksymalnego dla danego 



gruntu stopnia zag szczenia. Polewanie wod  zasypywanej ziemi przed ubijaniem powoduje lepsze zag szczenie. Ochron  elementów 
stalowych i betonowych posadowie  s upów przed szkodliwymi wp ywami wykonywa  nale y zgodnie z norm  PN-E-05100-1:1998 punkt 
7.6. Podziemne betonowe cz ci ustojów nale y chroni  przed szkodliwymi wp ywami jedynie w gruncie bardzo agresywnym, dobieraj c 
odpowiedni rodzaj zabezpieczenia do wyst puj cego zagro enia. 
Po posadowieniu s upów nale y rozci gn  lini  napowietrzn  na s upie n zamontowanym uprzednio osprz cie. 

6. Kontrola jako ci 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-1.0 „Wymagania ogólne” 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci 
W procesie kontroli jako ci nale y sprawdzi  zgodno  z : 
 warunkami technicznymi wykonania i monta u oraz instrukcjami dostarczonymiprzez producentów 
 polskimi lub bran owymi normami 
 rozporz dzeniami i innymi przepisami w sprawie warunkówtechnicznych monta u i wykonania robót 

 
6.2. Kontrola jako ci materia ów 
Wszystkie materia y u yte do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiomDokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, 

posiada  dokumenty wymienione w2. oraz wiadectwa wydane przez producentów a tak e uzyska  akceptacj  In yniera. 
6.3. Kontrola jako ci robót 
 
Kontrola jako ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno ci z: 
 Dokumentacj  Projektow  
 Specyfikacj  Techniczn  
 Polskimi lub bran owymi normami 
 Warunkami technicznymi wykonania i monta u 
 Instrukcjami monta u dostarczonymi przez producentów 
 Rozporz dzeniami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie 
 Innymi przepisami w sprawie warunków technicznych i monta u 
 Poleceniami In yniera 

 
Kontroli jako ci podlega 
 Roboty ziemne 
 Linie kablowe 
 Roboty ulegaj ce zakryciu 

 
6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które nie spe niaj  wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
zostan  odrzucone. 
Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia od cech okre lonych w pkt. 5 specyfikacjipowinny by  ponownie wykonane 

przez Wykonawc . 
Wszystkie roboty, które stwarzaj  zagro enia bezpiecze stwa pracy lub takie zagro eniastworzy  przy dalszych pracach, powinny 

zosta  przerwane i ponownie wykonane przezWykonawc , na jego koszt na pisemne wyst pienie Wykonawcy, In ynier mo e uzna , 
wad za nie maj  zasadniczego wp ywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne siecikanalizacyjnych i ustali zakres i wielko  
potr ce  za obni on  jako . 

 
7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1.0 „Wymagania ogólne”Dla zakresu robót obj tych niniejsz  Specyfikacj  Techniczn  
wydziela si  nast puj ce scalonejednostki obmiarowe: 

7.1. Roboty ziemne, jednostka obmiaru: m 
7.2. Linie kablowe , jednostka obmiaru: m 
7.3. Linie napowietrzne, jednostka obmiaru: m 
7.4 S upy o wietleniowe kompletne, jednostka obmiaru : szt. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1.0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca zobowi zany jest powiadomi  In yniera o gotowo ci robót lub ich elementów doodbioru. In ynier zobowi zany jest ustanowi  
swoich przedstawicieli, którzy b  uczestniczy  w odbiorze i wyznaczy  termin odbioru zg oszonych robót nie d szy ni  7 dni licz c od 
datyprzyj cia zg oszenia. 
Przy odbiorze nale y sprawdzi  zgodno  wykonanych robót z Projektem Wykonawczym,zapisami w Dzienniku Budowy dotycz cymi 
zmiani odst pstw od Projektu Wykonawczego i dokumenty zatwierdzaj ce te zmiany. Przy odbiorzeko cowym nale y sprawdzi  protoko y 
odbioru robót zanikaj cych oraz protoko y odbiorówcz ciowych, jak równie  realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia usterek. Przy 
odbiorachnale y sprawdza  aktualno  Dokumentacji Projektowej Powykonawczej (DPP), zw aszcza podk tem czy wprowadzono 
wszystkie zmiany i czy te zmiany zosta y uzgodnione z autorem projektui In ynierem. Sprawdzi  nale y równie  czy przedstawiono 
wszystkie wymagane protoko y badania i pomiarów wymienionych w 1. Do odbioru Wykonawca zobowi zany jest dostarczy wykaz 
asortymentowy zastosowanych materia ów zawieraj cy wykaz do czonych do niegodokumentów wymienionych w 2. 
Pozytywny odbiór powinien umo liwi  bezpieczne za czenie przebudowanych kolizji elektroenergetycznych pod napi cie. 
 



8.1. Pomiary i badania 
Do odbioru nale y przed  pomiary powykonawcze: 

 Sprawdzenie poprawno ci monta u. 
 Uzgodnienie kolejno ci faz. 
 Sprawdzenie ci ci  
 Pomiar rezystancji izolacji kabli . 
 Próby napi ciowe kabli SN, badanie tangens delta 
 Pomiar napi  i sprawdzenie ich spadku. 
 Pomiar rezystancji uziemienia 
 Pomiar ci ci po cze  wyrównawczych 
 Pomiary skuteczno ci ochrony od pora  
 Pomiary luminancji i nat enia o wietlenia 
 Pomiary geodezyjne 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych 
Roboty zanikaj ce wyst puj  w procesie przebudowy kolizji elektroenergetycznych. Wykonawca zobowi zany jestdokona  
zg oszenia do odbioru robót kablowych przed zasypaniem oraz przedstawi  o wiadczenies by geodezyjnej, e u ony kabel 
zosta  przez te s by namierzonyi jest u ony zgodnie z dokumentacj  projektow  w której uwzgl dniono ewentualne 
zmianyuzgodnione z projektantem i zatwierdzone przez In yniera. Fakt odbioru robót kablowych przedzasypaniem oraz zgod  na 
zasypanie kabli nale y odnotowa  w dzienniku budowy, niezale nie odsporz dzonego na t  okoliczno  protoko u. 
 
8.3. Odbiór cz ciowy 
Wykonawca mo e zg asza  do odbioru pojedyncze elementy stanowi ce scalone jednostkiobmiaru wymienione w punkcie 7. lub 

kilka tych jednostek jednocze nie. Do odbioru cz ciowegowykonawca nie mo e zg asza  wszystkich scalonych jednostek obmiarowych. 
Na Wykonawcy nieci y obowi zek korzystania z mo liwo ci dokonywania odbiorów cz ciowych. Je eli Wykonawcakorzysta z odbiorów 
cz ciowych, zobowi zany jest uczestnikom odbioru przedstawi  Dokumentacj  Projektow  Powykonawcz  (DPP) dla danego fragmentu 
robót uwzgl dniaj  zmiany uzgodnione z autorem projektu i zatwierdzone przez In yniera. Dla odbieranego fragmenturobót nale y 
skompletowa  i do czy  do dokumentacji odbioru dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów. Fakt odbioru cz ciowego 
oraz postanowienia zespo u odbieraj cego nale y równie  odnotowa  w dzienniku budowy niezale nie od sporz dzonego na t  
okoliczno  protoko u. 

 
8.4. Odbiór ko cowy 
Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany, oprócz dokumentów wymienionych w cz ciogólnej punktu 8., dostarczy  
instrukcje obs ugi, instrukcje czeniowe i instrukcje programowaniasterowników. W wykonanych szafkach (rozdzielniach) 
Wykonawca jest zobowi zany umie ci  schematy ideowe i monta owe, zabezpieczone trwale przed zabrudzeniem, zawilgoceniem i 
przypadkowym zniszczeniem. 
Z przebiegu odbioru ko cowego robót sporz dza si  protokó , który musi zawiera  jasnestwierdzenie czy roboty zosta y odebrane 
czy te  nie, ze wzgl du na wyst puj ce usterki. Niedopuszcza si  warunkowego odbioru robót. Protokó  mo e natomiast zawiera  
stwierdzeniewarunkowego za czenia obiektu pod napi cie jednak musi w takim przypadku zawiera szczegó owy opis tych 
uwarunkowa . Je eli w trakcie odbioru zosta y stwierdzone usterki, musiby  wyznaczony termin ich usuni cia i musz  by  
wyznaczone osoby upowa nione dostwierdzenia faktu usuni cia usterek. Musi by  równie  w tym przypadku, okre lony w tre ci 
protoko u, tryb dalszego post powania. 
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 
 dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym 
 protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych 
 protokó  przeprowadzonego bada  szczelno ci 
 wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów i urz dze  
 instrukcje obs ugi 
 inwentaryzacja geodezyjna kabli i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przezuprawion  jednostk  geodezyjn  
 projekt powykonawczy. 

 
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi : 

 zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej 

 protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia usterek 
 aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia 
 prawid owo  i zgodno  z Dokumentacj  projektow  wbudowania urz dze  i armatury 
 protoko y bada . 

 
9. Podstawa p atno ci 

 wyznaczenie robót w terenie, 
 dostarczenie materia ów, 
 wykopy pod fundamenty lub kable, 
 wykonanie fundamentów lub ustojów, 
 zasypanie fundamentów, ustojów i kabli, zag szczenie gruntu oraz rozplantowanie lub 

odwiezienie nadmiaru gruntu, 



 monta  s upów,  
 uk adanie kabli z podsypk  i zasypk  piaskow  oraz z foli  ochronn , 
 pod czenie zasilania, 
 sprawdzenie dzia ania instalacji, 
 wykonanie pomiarów elektrycznych 
 sporz dzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
 konserwacja urz dze  do chwili przekazania Zamawiaj cemu (w tym wymiana uszkodzonych urz dz e i materia ów 

eksploatacyjnych np. róde wiat a). 
  

10. Przepisy zwi zane 
 
USTAWY 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002roku. Stan prawny na 29 
czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawobudowlane powsta  na podstawie nast puj cych 
Dzienników Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz. 1126(urz dowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, 
poz. 42; nr 100, poz.1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74,poz. 676. 

 Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U.nr 80/2000, poz. 904) 
 
ROZPORZ DZENIA 

 ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 rokuw sprawie dziennika budowy, monta u i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszeniazawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 
nr 108/2002,poz.953) 

 ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ l BUDOWNICTWA z dnia 14grudnia 1994 r. (z 
pó niejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinnyodpowiada  budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 
1999 r.-Nr 15, poz. 140) 

 ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych dla osób 
zajmuj cych si  eksploatacj  urz dze , instalacji i sieci oraz trybustwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urz dze , 
przy których eksploatacji wymagane jestposiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powo uje si  komisje 
kwalifikacyjne,oraz wysoko ci op at pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, póz. 377) 

 ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowaniawyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. Nr 113, póz. 728) 

 ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobówbudowlanych. (Dz. U. Nr 107, póz. 679) 

 ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 31sierpnia 2001 r. zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie wprowadzenia obowi zku stosowanianiektórych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr lOl, póz. 
1104) 

 
ZARZ DZENIA 
ZARZ DZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADA  I CERTYFIKACJI z dnia 28 grudnia1995 r. zmieniaj ce zarz dzenie w 
sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegaj cych obowi zkowizg aszania do certyfikacji na znak bezpiecze stwa i oznaczania tym 
znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr28, poz. 295) 
 
POLSKIE NORMY 

 PN-EN 60118-7:2001 Bezpiecze stwo u ytkowania narz dzi r cznych o nap dzie elektrycznym— Wymagania szczegó owe 
dotycz ce wkr tarek i kluczy udarowych. Zast puje PN-85/E-08401.01 

 PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03; 
 PN – EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport.Zast puje PN-70/E-79100 ; 
 PN-IEC 60050-826 S ownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektachbudowlanych. Zast puje PN-91/E-

05009/02; 
 PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zast puje 

PN-91/E-05009/01; 
 PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnychcharakterystyk. Zast puje norm  PN-

91/E-05009/03; 
 PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnieniabezpiecze stwa. Ochrona 

przeciwpora eniowa. Zast puje PN-92/E-05009/41; 
 PN – IEC 60364 – 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnieniabezpiecze stwa. Ochrona 

przed skutkami oddzia ywania cieplnego. Zast puje norm  PN-91/E-05009/42; 
 PN – IEC 60464 – 4 - 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlazabezpieczeniabezpiecze stwa. 

Ochrona przed przepi ciami. Ochrona instalacji niskiego napi cia przedprzej ciowymiprzepi ciami i uszkodzeniami przy 
uziemieniach w sieciach wysokiego napi cia. 

 PN – IEC 60464 – 4 - 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlazapewnieniabezpiecze stwa. Ochrona 
przed pr dem przet eniowym. Zast puje PN-91/E-05009/43; 

 PN – IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlabezpiecze stwa. Ochrona przed 
przepi ciami. Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi lub czeniowymi. Zast puje PN-93/E-05009/443; 



 PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnieniabezpiecze stwa. Ochrona przed 
obni eniem napi cia. Zast puje PN-91/E-05009/45; 

 PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnieniabezpiecze stwa. Od czanie 
izolacyjne i czenie. Zast puje PN—92/E-05009/46; 

 PN-UEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnieniabezpiecze stwa. Stosowanie 
rodków ochrony zapewniaj cych bezpiecze stwo. Postanowieniaogólne. rodki ochrony przed pora eniem pr dem 

elektrycznym. Zast puje PN-92/E-05009/47; 
 PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnieniabezpiecze stwa. Stosowanie 

rodków ochrony zapewniaj cych bezpiecze stwo. rodki ochronyprzed pr demprzet eniowym. Zast puje PN-91/E-
05009/473; 

 PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnieniabezpiecze stwa. Dobór 
rodków ochrony przeciwpora eniowej w zale no ci od wp ywówzewn trznych. 

 PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnieniabezpiecze stwa. Dobór 
grodków ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych. Ochronaprzeciwpora eniowa. Zast puje PN-91/E-05009/482; 

 PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne. Zast puje PN-93/E-05009/51; 

 PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. 
 PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obci alno ci pr dowed ugotrwa e przewodów. 
 PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa eniaelektrycznego. Aparatura 

czeniowa i sterownicza. Zast puje PN-93/E-05009/53; 
 PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa eniaelektrycznego. Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza. Urz dzenia do od czania izolacyjnego i czenia. Zast puje PN – 92/E – 05009/537 
 PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa eniaelektrycznego. Uziemienia i 

przewody ochronne. Zast puje PN-92/E-05009/ 54; 
 PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa eniaelektrycznego. Instalacje 

bezpiecze stwa. Zast puje PN-92/E-05009/56; 
 PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.Zast puje PN-93/E-05009/61 
 PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. Specjalnychinstalacji lub lokalizacji. 

Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Zast puje PN-91/E-05009/704; 
 PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. Specjalnychinstalacji lub lokalizacji. 

Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodz cymi. 
 PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. Specjalnychinstalacji lub lokalizacji. 

Wymagania dot. uziemie  instalacji urz dze  przetwarzania danych. 
 PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urz dze  elektrycznych w uk adach niskiego napi cia.Zasady. 
 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
 PN-92/E-05031Klasyfikacja urz dze  elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochronyprzed pora eniem pr dem 

elektrycznym. wymagania i badania. 
 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
 PN-IEC 60050-826 S ownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektachbudowlanych. zast puje PN-91/E-

05009/02; 
 PN-IEC 60364-l Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymaganiapodstawowe. Zast puje PN-

91/E-05009/01; 
 PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.Zast puje norm  PN-91/E-

05009/03; 
 PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i pow ocepolwinitowej na napi cie 

znamionowe 0/6/1 kV. 
 BN-68/6353-03 Folia kolendrowana techniczna z uplastyfikowanego polichlorku winylu. 


