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1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST / są wymagania dotyczące budowy i odbioru
sieci wodociągowej pt. „Przebudowa wodociągu w Rudnikach od ul. Pomowskiej do ul. Szkolnej"

2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna / SST / będzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu przebudowę
sieci wodociągowej od ul. Pomowskiej do ul. Szkolnej w Rudnikach.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót- budowa sieci wodociągowej
rozdzielczej z rur PE 100 RC SDR 11 PN16 DN100 i DN 80 oraz przełączeń istniejących przyłączy DN
32 i DN 50.

4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Szczegółowe warunki wymagań kwalifikacji technicznych uczestnika przetargu .
Wykonawca musi przedłożyć listę osób proponowanych do zatrudnienia przy realizacji umowy ,
udokumentować zatrudnienie kierowników budowy w specjalności drogowej, należących do Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa .
Wykonawca musi wykazać możliwość wykonania robót składając oświadczenie o posiadaniu sprzętu
niezbędnego do wykonania Umowy .
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na własny koszt następujące badania wykonane przez
niezależne laboratorium :
- badanie zagęszczenia gruntu na przekopach ,
- badanie nośności i zgęszczenia podbudowy na jezdni i zjazdach na posesje wyznaczonych
przez Inżyniera / Kierownika projektu .
- Jeżeli Zamawiający zażąda badań , które nie były przewidziane niniejszą specyfikacją to
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.
- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane Materiały bądź
wykonanie robót jest niezgodne z umową , to koszty badań dodatkowych obciążają
Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego.
Określenia podstawowe :
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco :
Budowla drogowa – obiekt budowlany , nie będący budynkiem , stanowiący całość techniczno –
użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy , korpus ziemny , węzeł) .
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni , przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony .
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu .
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania , przewidziana do usunięcia po jego
zakończeniu .
Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt , z ponumerowanymi stronami , służący
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego , rejestrowania
dokonywanych odbiorów robót , przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inżynierem / Kierownikiem projektu , Wykonawcą i Projektantem .
Inżynier / Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca ), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów .
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia
Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni .
Książka Obmiarów – akceptowany przez Inżyniera / Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń ,
szkiców i ew. dodatkowych załączników . Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inżyniera /Kierownika projektu .
Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiającego ,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , zgodne z Dokumentacją Projektową i
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez Inżyniera /Kierownika projektu .
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
-Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i
czynników atmosferycznych .
-Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną , a podbudową zapewniająca
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę
-Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni.
-Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże .
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej .
-Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni
. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw .
-Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca , obok funkcji nośnych , funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody , mrozu i przenikaniem cząstek podłoża . Może
zawierać warstwę mrozoochronną , odsączającą lub odcinającą .
-Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej .
-Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się
do nawierzchni .
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego .
Polecenie Inżyniera / Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera , w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy .
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej .
Ogólne wymagania dotyczące robót .
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową , szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera / Kierownika projektu.
Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST .
Dokumentacja projektowa , specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inżyniera / Kierownika projektu, Wykonawcy stanowią część przetargu , a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak ,jakby zawarte były w całej dokumentacji .
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność
ich ważności : Umowa ( porozumienie kontraktowe ) , Dokumentacja Projektowa, Dokumentacja
kosztowa ( przedmiary robót dla dokumentacji projektowej ), Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera / Kierownika projektu , który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek .W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali
rysunku . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
ST .
Zabezpieczenie Terenu Budowy .
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie Budowy , w okresie trwania
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót .Przed przystąpieniem do robót
wykonawca przedstawi Inżynierowi / Kierownikowi projektu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w
okresie trwania budowy . W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być
aktualizowany przez wykonawcę na bieżąco .
W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak :
-

zapory
światła ostrzegawcze

- sygnały itp. ,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych .
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków , dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa .Wszystkie znaki , zapory i inne urządzenia zabezpieczające
będą akceptowane przez Inżyniera . Koszt zabezpieczenia terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się , że jest włączony w Cenę Kontraktową chyba ,że strony umowy postanowią inaczej
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego .
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie :
-

utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych , a wynikających ze skażenia , hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania .
- Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
a) lokalizację baz , warsztatów , magazynów , składowisk , ukopów i dróg dojazdowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy .
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higiena pracy . W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych . Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego .
Źródła uzyskania materiałów .
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania , zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera . Zatwierdzenia partii materiałów z danego
źródła nie oznacza automatycznie , że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie .
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w zakresie
postępu robót.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy ,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera . Jeśli Inżynier/ Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót , niż te dla których zostały zakupione , to koszt
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera . Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się
nie zbadane i nie zaakceptowane materiały , Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc z jego nie
przyjęciem i niezapłaceniem .
Przechowywanie i składowanie materiałów .
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy będą one potrzebne do
robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inżyniera/ Kierownika projektu .
Sprzęt .
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST , PZJ lub
projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera ; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/ Kierownika projektu .
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej , ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu w terminie
przewidzianym Kontraktem . Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy .
Transport .
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów . Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej , ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu , w terminie przewidzianym Kontraktem .

Wykonanie robót .
Ogólne zasady wykonania robót .Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z
Kontraktem , oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową , wymaganiami ST , PZJ , projektu organizacji robót oraz poleceniami
Inżyniera/ Kierownika projektu . Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej.
Zasady kontroli jakości robót .
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiągnąć założoną
jakość robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów . Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel , laboratorium , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przez zatwierdzeniem
systemu kontroli Inżynier/ Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia robót w
celu zademonstrowania , że poziom ich wykonania jest zadowalający . Wykonawca będzie przeprowadzić
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie ,że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST .
Badania i pomiary .
Wszystkie badania i pomiary przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm . W przypadku , gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe , albo inne
procedury , zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu . Przed przystąpieniem do pomiarów lub
badań , Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru i
badania . Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inżyniera/ Kierownika projektu .
Certyfikaty i deklaracje .
Inżynier / Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną , w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w
punkcie 1 i które spełniają wymogi ST.
Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta , poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań . Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi /
Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty Budowy .
Dziennik Budowy .
Dziennik Budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy Teren Budowy do końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy
.Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy . Każdy zapis w Dzienniku
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem osoby , która dokonała zapisu , z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego . Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą techniką , w
porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim , bez przerw . Załączone do Dziennika
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i Inżyniera / Kierownika projektu.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności :
-

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

-

datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
uzgodnienie przez Inżyniera/ Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Inżyniera /Kierownika projektu
daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających , ulegających zakryciu , częściowych i końcowych
odbiorów robót
wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnych w związku z warunkami klimatycznymi
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej

-

-

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
- dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem , kto je przeprowadzał
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem , kto je przeprowadzał
- inne istotne informacje o przebiegu robót .
Książka obmiarów .
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót . Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Książki obmiarów .
Dokumenty laboratoryjne .
Dzienniki Laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki badań gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości . Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót . Winny być udostępnione na
każde życzenie Inżyniera / Kierownika projektu .
Pozostałe dokumenty budowy .
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz w pkt. 6.8.1. – 6.8.3. następujące dokumenty :
1) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego
2) Protokoły przekazania Terenu Budowy
3) Umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne
4) Protokoły odbioru robót
5) Protokoły z narad i ustaleń
6) Korespondencję na budowie
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Odbiór robót.
Rodzaje odbiorów robót .
W zależności od ustaleń odpowiednich ST , roboty podlegają następującym etapom odbioru ,
dokonywanym przez Inżyniera / Kierownika projektu przy udziale Wykonawcy :
-

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
odbiorowi częściowemu
odbiorowi ostatecznemu
odbiorowi pogwarancyjnemu

5. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT
Trasa projektowanego wodociągu w miarę możliwości przebiegać będzie obok wodociągu istniejącego.
Przewiduje się przepięcia istniejących przyłączy do budynków.
Zaprojektowano: sieć PE100RC ø125 - długości 53,50 m , PE100RC ø90 - długości 14,80 m
PE100 ø 32 i ø 50 - łącznie szt 4
Do projektowanego wodociągu należy podłączyć hydrant nadziemny- DN80 zgodnie z PB.
Rzędne posadowienia sieci wodociągowej, przełączeń pokazano na profilach podłużnych w PB.
Przejście pod -ul. Pomowską i ul. Szkolną- bezwykopowo przewiertem sterowanym .
Należy również uporządkować teren wspólnoty mieszkaniowej (dz.nr 1481/20 ) po pracach ziemnych,
nawieźć uprzednio usunięty humus, rozplantować. W razie braku wystarczającej ilości humusu po
składowaniu należy go zakupić i wyrównać teren ogródków.
Należy odtworzyć istniejące rozebrane ogrodzenia.

6. MATERIAŁY
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny:
• odpowiadać wymaganiom norm przepisów wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz
innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów.
• mieć wymagane polskimi przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz
znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację.
• być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna, lub posiadać równoważne
parametry.
• być tak dobrane powodujących obniżenie trwałości sieci.
• aby nie powodowały zmian oraz pogorszenia jakości wody

6.1.

Sieć wodociągowa

Projektuje się rury PE 100 RC wg normy PN-EN 12201-2, SDR 11 PN 16 ø 125x11,4 ; ø 90x8,2;
zgrzewanych doczołowo i ø 50x 4,5; 32x 3,0 mm. Można również przyjąć technologie zgrzewania
oporowego. Rury PE 100 RC do przewiertów wzmocnione.
Kształtki ciśnieniowe z PE 100 SDR11 PN16 zgodnie z normą PN EN 13244:2004 obejmujące: trójniki
równoprzelotowe, redukcyjne, redukcje, tuleje kołnierzowe, mufy, kształtki przejściowe PE/stal- wg
katalogów wytwórców.
Kształtki do zgrzewania doczołowego muszą być wykonane jako lane ( wtryskowe ), nie dopuszcza się
kształtek segmentowych.
Przewiduje się zabudowę armatury wodociągowej:
- nawiertki wodociągowe NWZ /PE PN 16 z zasuwą klinową z obejmą z żeliwa sferoidalnego
- opaski do nawiercania z żeliwa sferoidalnego typu Haku i z uszczelnieniem typu O-ring typu Hawle
lub równoważne
- zasuwy wodociągowe klinowe z żeliwa sferoidalnego o wygumowanym zamknięciu
i uszczelnieniu typu O-ring na ciśnienie PN 16 wraz z obudową do zasuw i skrzynka uliczną wg. PN85/M-74081 np. Hawle lub równoważne.
- hydrant p.poż nadziemny -duo typu Hawle lub równoważne wg normy EN 14384 z podwójnym
zamknięciem, Nadziemne zabezpieczony w przypadku złamania.
• Głowica hydrantu z żeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywica
epoksydowa + zewnętrzna powłoka proszkowa na bazie poliestrowej i zabezpieczona przed
promieniami UV,
• Kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo + zewnętrzna dwuskładnikowa
powłoka poliuretanowa.
• stopa hydrantu z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczony antykorozyjnie (epoksydowany)
wg wytycznych GSK i zabezpieczony przed promieniami UV,
• trzpień i wrzeciono ze stali nierdzewnej
• kolumna hydrantu podzielona kołnierzami rozdzielczymi, połączonymi za pomocą śrub z miejscem
łamania. łatwy montaż dzięki luźnemu kołnierzowi oraz zintegrowanej uszczelce płaskiej.

7. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonywania prac objętych niniejszą specyfikacją winien wykazać
się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantującą właściwą tj. spełniającą wymagania
SST – jakość robót.
Wykaz podstawowego sprzętu do wykonania robót:
- samochód skrzyniowy do 5,0 t, pow. 5 - 10 t
- samochód samowyładowczy do 5,0 t
- samochód dostawczy do 0,9 t
- koparka jednonaczyniowa gąsienicowa o poj. łyżki 0,4 m3 i 0,6 4 m3
- spycharka gąsienicowa 55KW/75KM/
- ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg
- sprężarka pow. przew. spalin. 4-5 m3/min
- równiarka samojezdna 74 KW /100KM/
- walec statyczny samojezdny 10 t
- maszyna do wierceń poziomych

8. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu materiałów, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich producenta.

9. WYKONANIE ROBÓT
9.1.

Roboty przygotowawcze

Projektowana oś przewodu powinna być wyznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś
przewodu należy oznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.

9.2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
9.2.1 Określenia podstawowe
9.2.1.1 Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy
punkt trasy.
9.2.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.
9.2.3 Materiały.
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5
mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
9.2.4. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący
sprzęt:
− teodolity lub tachimetry,
− niwelatory,
− dalmierze,
− tyczki,
− łaty,
− taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
9.2.5 Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt
Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji
przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na
koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim
przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków
Wykonawcy.
9.2.6. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych,
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona,
zależnie od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych,
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć
w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu
był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

9.3 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń związanych z realizacją zadania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
istniejącej nawierzchni z odwozem na wysypisko i utylizacją oraz istniejącego ogrodzenia dz. nr 1481/20
wraz z jego odtworzeniem.
9.3.1. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń może być wykorzystany sprzęt
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
− spycharki, koparki.
− ładowarki, żurawie samochodowe, samochody ciężarowe skrzyniowe i samowyładowcze
− zrywarki, młoty pneumatyczne,
− piły mechaniczne,
− frezarki
9.3.2. Transport materiałów z rozbiórki nawierzchni,
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
9.3.3. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie z
dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier
może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany
odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez
Inżyniera.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on
przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu
budowy.
9.3.4. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i
przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w „Roboty ziemne”.

9.4. Roboty ziemne

Wykopy pod sieć wodociągową wykonywać o ścianach pionowych mechanicznie zgodnie z normą PN-B10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych –
Warunki techniczne wykonania.
Wykopy z ażurowym i pełnym umocnieniem ścian dla rurociągu ciśnieniowego wykonywane będą w
80 % mechanicznie. Ze względu na prowadzenie robót w pobliżu zabudowań i istniejącego wodociągu,
wykopy należy zabezpieczyć pod względem BHP z uwagi na zagrożenie jakie one stanowią dla osób
trzecich. Ze szczególną uwagą i ostrożnością należy wykonywać i zabezpieczać wykopy przebiegające w
pobliżu zabudowań, gdzie przebiegają przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa, kable energetyczne i
telekomunikacyjne.
9.4.1 Odspajanie i transport urobku
Odspojenie gruntu zgodnie z przyjętą technologią w pkt. 6.2 z odłożeniem urobku wzdłuż wykopu
lub zgodnie z przedmiarem z odwiezieniem we wskazane miejsce przez inwestora.
9.4.2 Obudowa ścian wykopów i rozbiórka.
Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona poprzez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian
Obudowę ścian wykopów pionowych przewidziano jako ażurowe i pełne umocnienie szalunkiem
kroczącym.

9.5. Podłoże
Podłoże powinno być uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i zagęszczonego
0
piasku, z wyprofilowaniem dna w obrębie kąta 90 , stanowiącego łożysko nośne rury wodociągowej. Sieć
wodociągową należy ułożyć na podłożu z podsypką wynoszącą 20,0 cm dowiezionym piaskiem (grunt
skalisty).

9.6. Zasypka i zagęszczanie gruntu
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego
przewodu i obiektów na nim zlokalizowanych. Zasypkę wstępną przewodu wodociągowego należy
wykonywać ręcznie przy minimalnej jej grubości 20,0 cm powyżej wierzchu rury. Szerokość obsypki
winna być równa szerokości wykopu. Zasypkę wykopu ( grunt skalisty) - należy prowadzić gruntem
dowiezionym , zagęszczalnym. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących
uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy prowadzić zgodnie z pkt.
8 normy PN-B-10736.
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu , powinna być zagęszczona z zastosowaniem
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków . Rozłożone warstwy
gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi . Grubość warstwy poddanej
zagęszczanej powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchniania gruntu oraz założonej
grubości warstwy po osiągnięcia wymaganego zagęszczenia . Wilgotność gruntu w czasie zagęszczenia
powinna być równa wilgotności optymalnej , z tolerancją ±20 % jej wartości . W zależności od uziarnienia
stosowanych materiałów zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika
zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia . Wskaźnik zagęszczenia
gruntów w nasypach , określonych według normy BN-77/8931-12 , powinien w całej szerokości korpusu
spełniać wymagania podane w tablicy 6 .

9.7. Roboty montażowe
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie pkt. 9.4 i 9.5 można przystąpić do wykonywania
montażowych robót wodociągowych. Wykonanie robot montażowych powinno odpowiadać normie PNEN 1452-1-5 : 2000, PN –EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 i instrukcjom, oraz zaleceniom
producentów materiałów.
9.7.1. Sieć wodociągowa
Budowę sieci wodociągowej i przyłączy należy prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej między węzłami z zachowaniem odchylenia w planie do 0,10 m
i odchylenia w spadku do 0,05 m.
Rury, kształtki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają
wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Ponadto przed montażem powinny
być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających im czystość i powinny
być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. Przy zmianie kierunku i na odgałęzieniach
przewodu winny być stosowane kształtki producenta rur. Do zabezpieczenia przewodów przed
przemieszczaniem powinny być stosowane bloki oporowe, który należy opierać o nienaruszony grunt.
W sytuacji wystąpienia poziomu wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie
wykopu na czas robót, a przewód wodociągowy należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem.

Ułożony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości spadku wymaga zastabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej 20 cm ponad wierzch rury. Ułożony odcinek
przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.
Po przeprowadzeniu próby szczelności i obsypce rurociągu należy ułożyć nad wodociągiem taśmę
ostrzegawczą z PVC z wkładką metalową.

9.7.1 Przewierty rurami PE
W miejscach wskazanych w projekcie (drogi gminne) Wykonawca zainstaluje rury używając metod
bezwykopowych - przewiertów sterowanych.
Technologie wierceń kierunkowych (sterowanych) stosuje się do bezwykopowego instalowania
rurociągów, rur osłonowych oraz kabli. Trasa przewiertu może być prostoliniowa lub po łuku, a kierunek
wiercenia głowicą sterującą można regulować w dowolnym etapie wykonania przewiertu pilotowego.
Ułożenie rury przewodowej lub osłonowej stanowi zwykle operację dwustopniową. Najpierw wzdłuż
wymaganej trasy wykonywany jest otwór pilotowy, a następnie podczas ruchu powrotnego odwiert
poszerzany jest do większej średnicy potrzebnej do wprowadzenia odpowiedniej rury.
W drugim etapie podczas ruchu powrotnego , wcześniej przygotowany rurociąg zostaje zamocowany do
poszerzacza za pomocą specjalnego łącznika obrotowego ( krętlika) i jest wciągany do rozwierconego
otworu równocześnie z wycofywaniem żerdzi wiertniczych.
Głowica pilotowa posiada płytę sterującą ustawioną skośnie tak, że obrotowy ruch żerdzi powoduje
przewiert prostoliniowy, podczas gdy utrzymywanie głowicy w jednym położeniu i jej powolne wpychanie
powoduje odchylanie sie głowicy od osi żerdzi. Zwykle w głowicy zamontowana jest sonda lub
sygnalizator kierunkowy emitujący sygnały odbierane i monitarowane przez odbiornik- lokalizator na
powierzchni. W ten sposób kontroluje się : kierunek, głębokość, pochylenie i inne parametry przewiertu.

9.8. Roboty odtworzeniowe nawierzchni.
9.8.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża .
Wykonawca może przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczania podłoża dopiero po
zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów
wodociągu . Po oczyszczeniu powierzchni podłoża , które ma być profilowane należy sprawdzić , czy
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża .
zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane
rzędne podłoża . Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania .
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w
sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu .

9.8.2. Podbudowa tłuczniowa.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są:
− kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 ; - woda do skropienia podczas wałowania
i klinowania.
Wymagania dla kruszyw:
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 :
− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
− kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8]
Lp.

Właściwości

1

Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42
[7]:
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej
niż:
- w tłuczniu
- w klińcu
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w
stosunku
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej
niż:

Klasa II

Klasa III

35
40

50
50

30

35

2

3

4

Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie
więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych
Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5],
% ubytku masy, nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych
Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej
metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B11112 [8], % ubytku masy, nie więcej niż:
- w klińcu
- w tłuczniu

2,0
3,0

3,0
5,0

4,0
5,0

10,0
10,0

30
nie bada
nie bada
się
się
nie bada
się

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

Właściwości

1

Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm,
odsianych na mokro, % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niż:
- w tłuczniu i w klińcu
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu
Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B06714-12 [1], % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu
Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B06714-16 [3], % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu
Zawartość zanieczyszczeń organicznych,
barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie
ciemniejsza
niż:

2

3

4

Podbudowa
jednowarstw
owa lub
podbudowa
zasadnicza

Podbudowa
pomocnicza

3
4

4
5

75

65

15

25

15

20

0,2

0,3

40
nie bada się

45
nie bada się

wzorcowa

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z
wodociągu, bez specjalnych wymagań.
Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego
klińcem,

e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.
Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w
dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego,
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi,
częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania
należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową
2
zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m . Grubość warstwy luźnego
kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały
wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa
drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa
grubego.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.
Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
Nośność podbudowy
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy
użyciu płyty o średnicy 30 cm (MPa)

Kategoria ruchu

I

II

Pierwotny M E

Wtórny M E

100
100

140
170

Ruch lekki
Ruch lekko średni i średni

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm,
powinien być większy od 50 MPa.
Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu
II

I

odkształcenia M E do pierwotnego modułu odkształcenia M E jest nie większy od 2,2.
II

ME
I

ME

≤

2,2

9.8.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Dla w/w zadania założono ruch KR3.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i półsztywnych
liczba osi
kategoria ruchu
obliczeniowych
100 kN/pas/dobę
KR1
≤ 12
KR2

13 ÷ 70

KR3
KR4
KR5
KR6

71 ÷335
336 ÷ 1000
1001 ÷ 2000
> 2000

Określenia podstawowe
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i
uziarnieniu.
Mieszanka mineralno -asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednie, ilością asfaltu, wytworzona
w określony sposób, spełniająca określona wymagania.
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno - asfaltowa o uziarnieni równomiernie stopniowanym,
ułożona i zagęszczona.
Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna, dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia
jego przyczepności do kruszywa pod.
Podłoże warstwę asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno
asfaltowej.
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.
Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-9617O:1965 [5].
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy
1i 2.
Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [8] dla
wypełniacza podstawowego.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961
Tablica 1. wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
Lp.
1

2
3
4
5
6

7
8

Rodzaj materiału
nr normy
Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego ,ze skał:
-magmowych
-przeobrażonych
-osadowych
b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)
c) z surowca naturalnie rozdrobnionego
Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996
Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996
Grys I żwir kruszony wg WT/MK CZDP 84
Piasek we PN-B-11113:1996
Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium
drogowego
Asfalt drogowy waPN-C-96170:1965
Polimeroasfalt drogowy we TWT PAD. Prace IBDiM 4/93

Kategoria ruchu
Kr 3-6

kl. I, II; gat. I
jw.
jw.
kl. I; gat. I
kl. I II; gat. I
kl. I; gat. I
Podstawowy
3)

D 50 , D 70
DE30 A.B.
DE8O .A.B.C.
DP80

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl.1; gat.1
2) tylko dolomity kl. J; gat. 1 w ilości = 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance
z innymi kruszywami, w ilości 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez
ograniczenia ilościowego
3) preferowany rodzaj asfaltu
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu
asfaltowego.
Lp.

Rodzaj materiału
nr normy

1

Kruszywo łamane granulowane
i wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze
skał:
- magmowych
- przeobrażonych
- osadowych
b) z surowca sztucznego (żużle
3)
pomiedziowe i stalownicze)
c) z surowca naturalnie
rozdrobnionego

2
3
4
5
6

7
8

Kategoria ruchu

Kruszywo łamane zwvkłe
wg PN-B-11112:1996
Żwir i mieszanka
wg PM-B-11113:1996
Grys i żwir kruszony
we WT/MK-CZDP 84
Piasek wg PN-B- i 1113:1996
Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961,
b) innego pochodzenia
wg orzeczenia laboratorium
drogowego
Asfalt drogowy
wg PN-C-96 170;1965
Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD. Prace IBDiM!
4/93

KR 3-6

1)

kl. I, II ; gat.1
j.w.
j.w.
kl. I; gat.1
1)

kl. I, II ; gat.1
kl. I, II; gat. 1, 2
podstawowy
2
pyły z odpylania

D50
DE30 A,B.
DE80 A.B,C,
DP80

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl, I; gat. 1
2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być = 1
3) za zgodą lokalnych służb ochrony środowiska

Kruszywo
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy
1 i 2.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa lub jego frakcjami.
Asfalt upłynniony
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [6].
Emulsja asfaltowa kationowa
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone
w WT.EmA-94 112].
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego.

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się
możliwością, korzystania z następującego sprzętu:
wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego.
skrapiarek
walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich.
walców ogumionych,
samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.
W czasie transportu mieszanka powinny być przykryta pokrowcem.
Czas transportu od załadunku do rozładunku me powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.

do

warstwy

ścieralnej

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu.

Kategoria ruchu
Wymiar oczek
sit #, mm
Zawartość
asfaltu
Przechodzi
przez:
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
(zawartość
frakcji grysowej)

KR 1-2

0/20

0/16 lub
0/12,8

100
83÷100
66÷93
61÷88
53÷83
48÷79
40÷70
30÷60

100
85÷100
70÷100
62÷94
56÷87
45÷76
35÷64

(40÷70)

(36÷65)

KR 3-6
Mieszanka mineralna, mm
0/8 lub
0/6,3
0/20
0/201)
0/16

0/12,8

100
82÷100
60÷100
40÷70

100
80÷100
67÷85
60÷74
54÷67
48÷60
40÷50
28÷38

100
67÷100
52÷80
40÷67
30÷50
22÷40
21÷37
21÷36

100
83÷100
70÷88
61÷78
56÷70
43÷58
30÷42

100
75÷100
68÷89
57÷75
48÷60
35÷48

(30÷60)

(62÷72)

(64÷79)

(58÷70)

(52÷64)

0,85
22÷46
26÷50
27÷52
20÷28
20÷35
18÷28
25÷36
0,42
17÷36
20÷39
21÷40
13÷20
17÷30
12÷20
18÷27
0,30
15÷31
17÷33
17÷34
11÷18
15÷28
10÷18
16÷23
0,18
11÷22
13÷24
13÷25
7÷12
14÷23
9÷14
12÷17
0,15
10÷21
12÷22
12÷22
6÷11
11÷22
8÷12
11÷15
0,075
6÷9
7÷11
8÷12
5÷7
10÷15
6÷9
7÷9
Orientacyjna
zawartość
asfaltu w mie5,0÷6,5 5,0÷6,5 5,5÷6,8 4,5÷5,6 4,3÷5,4 4,8÷6,0 4,8÷6,5
szance mineralno-asfaltowej, %, m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunku.

Rys. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷20 mm do warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR3

Rys. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷20 mm o nieciągłym
uziarnieniu do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 3-6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz
wzmacniającej z betonu asfaltowego

KR 3-6
0/16; 0,20;
0/25

1

Uzdatnienie mieszanki, mm

2

Moduł sztywności pełzania , MPa

= 16,0

3

Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60°
kN

= 11,0

Odkształcenie wg Marshalla w temp.
60° C, mm

1,5÷4,0

Wolna przestrzeń w próbkach
Marshalla, zagęszczonych 2x75 uderzeń,
% v/v

4,5÷8,0

Wypełnienie wolnej
próbce Marshalla, %

-75,0

4

5

6

7

8

1)

przestrzeni w

Grubość warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu:
cm:
-0/12,8
Wskaźnik zagęszczenia warstwy %.

= 98,0

Wolna przestrzeń w warstwie,v/v

5,0÷9,0

9

1) oznaczona wg wytycznych – IBDiM, Zeszyt nr 48

Mieszankę mineralno -asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym tub ciągłym
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez
kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem
następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w
ST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano
w tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza
z asfaltu upłynnionego.

Lp.
Połączenie nowych warstw

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego kg/m

1

Podbudowa asfaltowa
Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub
wzmacniająca

0,3-0,5

2
3

Asfaltowa warstwa wiążąca

0,1-0,3

4

Warstwa ścieralna

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
- 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m²emulsji lub asfaltu upłynnionego,
- 2 h przy ilości 0,5÷1,0 kg/m² emulsji lub asfaltu upłynnionego,
- 0,5 h przy ilości 0,2÷0,5 kg/m² emulsji lub asfaltu upłynnionego.
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia
w ciągu doby była nie niższa od 5° C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją
projektowa.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na
odcinku próbnym.Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie
mniej
niż:
dla asfaltu
D 50
135° C,
dla asfaltu
D 70
125° C,
dla asfaltu
D 100
120° C,
dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm.
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm.
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą strukturę, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjnej.

10.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. W związku z tym
zapewni on odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do wyk onania prób i badań materiałów, oraz robót.
Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty służące określeniu
jakości robót i materiałów. Głównie kontroli podlegać powinna zgodność realizacji robót z
dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i
instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszej SST jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

11.

OBMIAR ROBÓT

Przyjętą jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego rurociągu tłocznego i uwzględnia on elementy
składowe robót obmierzane według jednostek:
• m - sieci
• szt - kształtki
2
• m - rozbiórka nawierzchni, szalowania wykopów
3
• m - roboty ziemne związane z wykonywaniem kanałów
Dla nawierzchni bitumicznej obmiar
2
.
m - wykonanej nawierzchni

12.

ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
•
Odbiorowi robót zanikających
•
Odbiorowi częściowemu
•
Odbiorowi ostatecznemu
•
Odbiorowi pogwarancyjnemu

12.1.

Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu określa ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie z
dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

12.2.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbiór ten dokonuje się wg
zasad odbioru końcowego Inspektor Nadzoru i Zamawiający.

13.
13.1.

Odbiór ostateczny robót

Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wyk onania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót, oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 12
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oraz zgodności wyk onania robót
z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z
realizacją ustaleń odbiorów robót zanikowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających
i poprawkowych.

13.2.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru
ostatecznego robót. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

•
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, oraz dodatkową jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji robót
•
dzienniki budowy
•
wyniki pomiarów, oraz badań wszystkich oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli były wymagane
•
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
•
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót
•
kopie mapy zasadniczej powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Termin wykonania tych robót wyznaczy komisja.

13.3.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzeżeń służb eksploatacyjnych.

14.

PODSTAWA WYCENY

1. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać wszystkie obiekty ujęte w przedmiarze robót.
2. Elementy nie ujęte w przedmiarze robót, które Wykonawca zobowiązany jest ująć w wycenie robót:
• pełna obsługa geodezyjna, która powinna zostać wykonana przez uprawnioną jednostkę
geodezyjną
• opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, nadzorów i zezwoleń z zainteresowanymi
jednostkami w zakresie kolizji , oraz ponadto koszty związane z dostarczeniem
dokumentacji powykonawczej .

15.

NORMY I PRZEPISY

NORMY POLSKIE
1. PN-B-10736 : 1999

Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania
2. PN-81/B –03020
Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli –
Obliczenia statyczne i projektowanie
3. PN-EN 1452-1-5 : 2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody
4. PN –EN 805
Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich
części składowych
5. PN-86-B-02480
Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opisy gruntów
6. PN-87 /B-01060
Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia
7. PN-86/B-09700
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociągowych
8. PN-B-10725 : 1997
Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania
9. ZAT/97-01-001
Rury i kształtki z polietylenu / PE / i elementy łączące w rurociągach
ciśnieniowych do wody
10. PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.
11. PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych
12. PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
13. PN-C-04024:1991
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie,
znakowanie i transport
14. PN-C-96170:1965
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
15. PN-C-96173:1974
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do
nawierzchni drogowych
16. PN-S-04001:1967
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne.
Badania.

17. PN-S-96504:1961
18. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas
bitumicznych.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą.

INNE DOKUMENTY
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu – Wavin.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 3 INSTAL COBRTI
- Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE - GAMRAT,
- Katalog Techniczny - PIPE LIFE.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

