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OST WYMAGANIA OGÓLNE D - 00.00.00
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót.
1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.
1.3. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość technicznoużytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.3.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.3.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
1.3.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego,
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej
pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
1.3.6. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robót i
administrowanie kontraktem.
1.3.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.3.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.3.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.3.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.3.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.3.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.3.13. 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.
1.3.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.3.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.
1.3.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania z obciążeń od ruchu
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i
czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu
istniejącej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni.
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
1.3.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
1.3.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
1.3.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.3.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami
powodowanymi przez ruch na drodze.
1.3.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.3.22. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
1.3.23. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
1.3.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.3.25. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym)
istniejącego połączenia.
1.3.26. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
1.3.27. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.3.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.3.29. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.3.30. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej
ich wykonania.
1.3.31. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.3.32. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych.
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową,
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy
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wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne
punktów
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową
dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, kt órą Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych
warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z
dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały
lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 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 na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W
czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy
tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
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ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem
projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia
robót. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
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Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego
działalnością. Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu.
Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z
terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inżyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i
będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w
sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
1.4.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
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2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu
wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie
realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie
metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji
państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z
tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem
materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja
źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to
koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika
projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika
projektu.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
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stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,
urządzenia
i
narzędzia
nie
gwarantujące
zachowania
warunków
umowy, zostaną przez
Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
ST, PZJ,
projektem
organizacji
robót
opracowanym
przez Wykonawcę
oraz
poleceniami
Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. Błędy popełnione przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy
dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez
Inżyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/
Kierownika
projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje
Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− sposób zapewnienia bhp.,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inżynierowi/Kierownikowi projektu;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier/Kierownik projektu
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu
próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Na zlecenie
Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 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
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lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań
(kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
− Polską Normą lub
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww.
dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
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 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 Wykonawcy będą 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 wymienionych następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3
jako długość pomnożona przez średni przekrój.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie
ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego
załącznika
do
książki
obmiarów,
którego
wzór
zostanie
uzgodniony
z
Inżynierem/Kierownikiem projektu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inżyniera/Kierownika projektu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu
na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik
projektu.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W
toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
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termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny
robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe
lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D -00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D- 00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
ST-01 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG D-01.02.04
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót.
1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
− warstw nawierzchni tłuczniowej.
1.3. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D -00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt podany poniżej,
lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
− spycharki,
− samochody ciężarowe,
− zrywarki,
− koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych w pkt 1.2, zgodnie z dokumentacją projektową.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub 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 ST
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 ST lub wskazane przez Inżyniera. Doły (wykopy) powstałe
po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową
będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania
wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i
zagęścić.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:
2
− dla nawierzchni, wjazdów – m (metr kwadratowy),
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
− rozkucie i zerwanie nawierzchni,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
ST-02 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem koryta oraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego.
1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
koryta oraz profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Określenia podstawowe są zgodne z
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem,
− koparek z czerpakami proﬁlowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie po wyprofilowanym i zagęszczonym
podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy
dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej, tj. część wykorzystana do budowy nasypu, pozostałość rozplanowana na poboczach ciągu
pieszo-rowerowego.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża
należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od Is≥1,0. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN77/8931-12 [5]. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją
od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób. Jeżeli
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1

Szerokość koryta

10 razy

2

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na km

4

Spadki poprzeczne

10 razy na km

5

Zagęszczenie, wilgotność
gruntu podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej,
2
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać
20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
być mniejszy niż Is≥1,0. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2].
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
2
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
2
Cena wykonania 1 m koryta obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− odspojenie gruntu z przemieszczeniem na pobocze ziemne,
− proﬁlowanie dna koryta,
− zagęszczenie,
− utrzymanie koryta,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratory jnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANENORMY
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
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3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
ST-03 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE D-04.02.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i
odcinających.
1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
warstwy odsączającej z piasku.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami
podanymi w STWIOR„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIOR„Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIOR „Wymagania
ogólne”
pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
- piaski.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące warunki:
a)

szczelności, określony zależnością:

D15/D85≤5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej i odcinającej
D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstwy odsączającej warunek szczelności musi być
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:
U=d60/d10 ≥ 5
gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą
Piasek stosowany do wykonywania warstwy odcinającej powinien spełniać wymagania normy PN-EN
13043:2004 [3] dla gatunku 1 i 2.
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2.4. Składowanie materiałów
2.4.1. Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót
powinien
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIOR „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej z piasku powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- pojazdów do transportu,
- równiarek,
- walców statycznych,
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w STWIORB D-02.00.01 „Roboty ziemne.
Wymagania ogólne”.
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny
być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Jeżeli dokumentacja
projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsączającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie
kruszywa należy wykonać kilkuwarstwowo przy czym każda z warstw nie powinna przekraczać grubości
20 cm po zagęszczeniu. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez
Inżyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym
wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o
przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w
kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podsypka powinna być zagęszczana
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej
według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [6]. W przypadku,
gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania
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zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [4].
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa
podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości.
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej,
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy
obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie
właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia podsypki z
piasku podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej:
Lp.

Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań
i pomiarów

1

Szerokość warstwy

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne *)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

6

Ukształtowanie osi w planie
*)

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

7

Grubość warstwy

Podcas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na
2
400 m
Przed odbiorem:
2
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m

8

Zagęszczenie, wilgotność
kruszywa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
2
rzadziej niż raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
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Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN68/8931-04[5].
Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą
przekraczać
20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podsypki na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na
własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [6] nie powinien być
mniejszy od 1,0. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [4], nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w
czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p.
6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsączającej z piasku.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIOR„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
2
Cena wykonania 1m
warstwy odsączającej z piasku obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
7.
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem
geotekstyliów,
IBDiM, Warszawa 1986
ST-04 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D-04.04.02
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm
- gr. 10 cm
1.3. Określenia podstawowe
1.3.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „. Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków
albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez
domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna zawierać się między krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca,

1

2
3

4

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:
Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej
metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112
[8], % ubytku masy, nie więcej niż:
- w klińcu
- w tłuczniu
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Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej

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

2
3

4

Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-0671412 [1], % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu
Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[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:

Podbudowa
warstwa
górna

Podbudowa
dolna
dolna

3
4

4
5

75

65

15

25

15

20

0,2

0,3

40
nie bada się

45
nie bada się

wzorcowa

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli
podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas
zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości,
mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to
jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Częstotliwość badań
Częstotliwość badań
Maksymalna poMinimalne ilości
wierzchnia
badań na
podbudziennej działce
dowy na jedno
roboczej
2
badanie (m )

Lp.

Wyszczególnienie badań

1
2
3

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

4
5
6
7

Ścieralność kruszywa
Nasiąkliwość kruszywa
Odporność kruszywa na działanie mrozu
Zawartość zanieczyszczeń organicznych
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco
przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-0671417 [5].
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia
2
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niŜ raz na 5000 m
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E2do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej
warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
II

ME
I

ME

 2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. Próbki do
badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności InŜyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tab. 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Szerokość podbudowy

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

w sposób ciągły planografem albo co 20
m łatą na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 100 m

6

Ukształtowanie osi w planie

co 100 m

7

Grubość podbudowy

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

8

Nośność podbudowy - moduł
odkształcenia

co najmniej w dwóch przekrojach na każde
2
1000 m

6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04 [28].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm.
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża oś podbudowy w planie nie może być przesunięta
w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 10%.
6.4.8. Nośność podbudowy
− moduł odkształcenia wg BN -64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z
kruszywa o
wskaźniku wonś nie
mniejszym niż, %
80

Wymagane cechy podbudowy
Wskaźnik zagęszczenia Is
nie mniejszy niż

Minimalny moduł odkształ-cenia mierzony
płytą o średnicy 30 cm, MPa

1,0

od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2

80

140

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
2
Cena wykonania 1 m
podbudowy obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept ą,
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
− rozłożenie mieszanki,
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
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8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
13. PN-B-06731 żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioły lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
ST-05 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH D-04.03.01
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: do skropienia podbudów
asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA1994 [5],
2.3. Wymagania dla materiałów
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Lp.

Rodzaj lepiszcza

2

Zużycie (kg/m )
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1

Emulsja asfaltowa kationowa

od 0,4 do 1,2

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zalewności od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni.
2.5. Składowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. Lepiszcze należy
przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych,
betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników
stalowych. Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na
tworzenie się na dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− szczotek mechanicznych,
− szczotek ręcznych.
Zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych
elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do
zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające,
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być
wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących
parametrów:
− temperatury rozkładanego lepiszcza,
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
− obrotów pompy dozującej lepiszcze,
− prędkości poruszania się skrapiarki,
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
− dozatora lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna zapewnić
rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej
rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na
3
komory o pojemności nie większej niż 1 m a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie
umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania
emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu
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szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy
używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed
skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to
skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji,
przy których nawierzchnia może być wilgotna. Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy
użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
o

Lp.

Rodzaj lepiszcza

Temperatury ( C)

1

Emulsja asfaltowa kationowa

od 20 do 40

Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania
wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. Przed
ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną
warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla
każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót
Lp.

Rodzaj lepiszcza

Kontrolowane właściwości

Badanie według normy

1

Emulsja asfaltowa kationowa

lepkość

EmA-94 [5]

6.2.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest: - m (metr kwadratowy) powierzchni oczyszczonej lub skropionej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
2
Cena wykonania 1 m oczyszczenia nawierzchni obejmuje:
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- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie oczyszczenia nawierzchni,
- uporządkowanie zanieczyszczonego terenu, położonego w pobliżu miejsca robót,
- zebranie i wywóz zanieczyszczeń,
2
Cena 1 m skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
− dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,
− podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych
ST- 06 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA ŚCIERALNA D-05.03.05a
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN EN 13108 1 [47] i WT 2 Nawierzchnie asfaltowe
2008 [65] z mieszanki mineralno asfaltowej. Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano
w tablicy1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki
1

Kategoria
ruchu

Mieszanki o wymiarze D ), mm

KR 1-2

AC8S

KR 3-4

AC11S

1

) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.

1.3. Określenia podstawowe
1.3.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.3.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów.
1.3.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 1.3.4. Wymiar mieszanki
mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę mieszankę ze zbioru
mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.
1.3.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.3.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez
określony zestaw sit.
1.3.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.3.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.3.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.3.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje
na sicie 0,063 mm.
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1.3.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.3.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz
mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.3.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.3.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.3.15. Symbole i skróty dodatkowe
ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej
PMB – polimeroasfalt,
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
C – kationowa emulsja asfaltowa,
NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie
określać),
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobowiązany),
IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości,
MOP – miejsce obsługi podróżnych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D -00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2. 2.2. Lepiszcza asfaltowe Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]
lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2.
Oprócz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat
technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria ruch

Mieszanka ACS

Gatunek lepiszcza
asfalt drogowy

KR3 – KR4

AC8S, AC11S

50/70

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Lp.

Właściwości

Metoda
badania

Rodzaj asfaltu
50/70

70/100

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
0,1 mm

PN-EN 1426m [21]

50-70

70-100

Temperatura mięknienia

°C

PN-EN 1427 [22]

46-54

43-51

3

Temperatura zapłonu, nie mniej niż

°C

PN-EN 22592 [62]

230

230

4

Zawartość składników
rozpuszczalnych, nie mniej niż

% m/m

PN-EN 12592 [28]

99

99

5

Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost),nie więcej niż

% m/m

PN-EN 12607-1 [31]

0,5

0,8

1

Penetracja w 25°C

2
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6

Pozostała penetracja po
starzeniu, nie mniej niż

%

PN-EN 1426 [21]

50

46

7

Temperatura mięknienia
po starzeniu, nie mniej niż

°C

PN-EN 1427 [22]

48

45

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
8

Zawartość parafiny, nie więcej niż

%

PN-EN 12606-1 [30]

2,2

2,2

9

Wzrost temp. mięknienia po
starzeniu, nie więcej niż

°C

PN-EN 1427 [22]

9

9

10

Temperatura łamliwości Fraassa, nie
więcej niż

°C

PN-EN 12593 [29]

-8

-10

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie
asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).
Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z
tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.
2.3. Kruszywo
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny
spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe,
utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w
urządzenia do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej
na
działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo
lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. Składowanie środka
adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez
producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:
c) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
d) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnienia krawędzi należy stosować
asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na
gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i
WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane
polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje
się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco. Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach
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transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać
emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. 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 (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− skrapiarek,
− walców stalowych gładkich ,
− walców ogumionych,
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. Kruszywa można przewozić
dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go
przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek
pneumatyczny. Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą
powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do
transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach
o pH ≤ 4). Mieszankę mineralno -asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w
zaleskości od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być
zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu
mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne nie
wpływające szkodliwie na mieszankę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC8S, AC11S). Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza
podane są w tablicach 6.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 7.
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
ścieralnej dla KR3-KR4 [65]
Właściwość

Przesiew, [% (m/m)]
AC16W KR3-KR6

AC22W KR3-KR6

Wymiar sita #, [mm]

od

do

od

do

16

-

-

100

-
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11,2

100

-

90

100

8

90

100

70

85

5,6

70

85

-

-

2

45

60

45

55

0,125

8

20

8

22

0,063

6

12

6

12

Zawartość lepiszcza,
minimum*)

min

B min6,4

B

6,2

Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości
3
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną
gęstość (ρ d), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość
należy pomnożyć przez współczynnik α według równania:
α= 2,650/ ρd

Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu KR3 ÷
KR4 [65]

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie
składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy
dodawać odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim
systemem ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z
dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe
przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70. Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być
wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia
0
lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niŜ 30 C od
najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 8. W tej tablicy najniższa
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 8. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]
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Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70

od 140 do 180

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z
kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek
(m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (warstwa wiążąca) pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein.
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć dane z
pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65].
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w
obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą
roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę
wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy
otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na
możliwą segregację kruszywa. Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy
zgromadzić w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni
samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39]. Na podstawie uzyskanych wyników
Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania. Odcinek
próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka próbnego
2
powinna wynosić co najmniej 500 m , a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca
powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. Podłoże powinno być skropione
lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie
przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej
asfaltowej), przed ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości
2
podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m , przy czym:
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka ma
większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po
ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując
rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w
miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją
ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże
należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsji
asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej w celu
odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w
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odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa
od temperatury podanej w tablicy 9. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania
ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego
wiatru (V > 16 m/s)
Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych
Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robót

przed przystąpieniem do
robót

w czasie robót

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm

0

+5

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm

+5

+10

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 10.
Tablica 10. Właściwości warstwy AC [65]
Typ i wymiar
mieszanki

Projektowana grubość
warstwy technologicznej
[cm]

Wskaźnik
Zagęszczenia
[%]

Zawartość wolnych
przestrzeni w warstwie
[%(v/v)]

AC8S, KR3-KR4

2,5 ÷ 4,5

≥ 97

2,0 ÷ 5,0

AC11S, KR3-KR4

3,0 ÷ 5,0

≥ 98

2,0 ÷ 5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Grubość
wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach
warstwy). Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.
5.9. Połączenia technologiczne
Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone
przez Inżyniera. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.)
spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas
realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w
protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy
niezwłocznie usunąć. Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego Żądanie.
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Inżynier może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń
Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3.
Zakres
badań
Warunki oceny
Warstwa asfaltowa AC
Wykonawcy
związany
z
wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 1269713 [36]),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8
[65].
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i
tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod
badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie
badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza
wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału na
określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o
wartości podane w tablicy 11. W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości
grubości warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo
sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę
roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. Za grubość
warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości
warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
Tablica 11. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] [65]

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia
2
większa niż 6000 m lub
– droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia
2
większa niż 1000 m
lub
2
– warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m
2. – mały odcinek budowy lub
2
– warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m

≤ 10

B – Pojedyncze oznaczenie grubości

≤ 25

≤ 15
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6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 10. Dotyczy to każdego
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PNEN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w tablicy 10, nie może
wykroczyć poza wartości dopuszczalne więcej niż 1,5 %(v/v)
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. Do oceny równości
podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów należy stosować metodę
z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w
połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest
określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez
odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. Przed upływem
okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy
Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru
nawierzchni. Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i
klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu
dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. Przed upływem
okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg
wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w tablicy 12. Badanie wykonuje się
według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Tablica 12. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed
upływem okresu gwarancyjnego [65]
Klasa drogi

Element nawierzchni

Wartości odchyleń
równości poprzecznej
[mm]

Z, L, D

Pasy ruchu

≤9

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi
podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją
± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych
odchyleń. Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji
projektowej 0 ± 5 cm. Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i
związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny
być w jednym poziomie. Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny,
bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
2
Cena wykonania 1 m
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie i skropienie podłoża,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− opracowanie recepty laboratoryjnej,
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wykaz norm i przepisów jak w ST D-05.03.05b.

ST-07 ZIELEŃ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
objętych zamówieniem.
1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
specyfikacjami technicznymi. Ustalenia dotyczą również SST sporządzanych indywidualnie.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi
korzeniami rośliny.
1.4.2. Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych.
1.4.3. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontaktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robót i administrowanie kontraktem.
1.4.4. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.5. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.6. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.7. 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.
1.4.8. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.9. Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
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1.4.10. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/kierownika projektu.
1.4.11. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu
na podłoże gruntowej zapewniających dogodne warunki dla ruchu pieszych
a) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej
nawierzchni.
b) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń ruchu na podłoże.
c) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia przedostającej się do nawierzchni.
1.4.12. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią.
1.4.13. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.14. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.15. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykład droga, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.16. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.17. PZJ – Program Zapewnienia Jakości – dokument sporządzany przez Wykonawcę przed przystąpieniem
do robót
1.4.18. Szyjka korzeniowa – część rośliny pomiędzy korzeniem a przewodnikiem
1.4.19. System korzeniowy - zespół korzeni uformowany przez roślinę
1.4.20. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.21. Wysokość rośliny– długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części rośliny
1.4.22. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inżyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach,
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach
ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu,
który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary
podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w
dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczane są odchylenia
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów muszą wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie
to na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane zostaną
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenia terenu budowy
a) roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe „pod ruchem”
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (ścieżki
rowerowe, ciągi piesze, bariery ochronne, urządzenia, odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, zapewniając w ten sposób
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bezpieczeństwo osób i mienia. 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/Kierownika projektu. Fakt przystąpienia do robót
Wykonawca przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
b) roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do
dróg otwartych dla ruchu pieszych i pojazdów, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w
sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony
z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilościach uzgodnionych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać,
wymagany na odstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i

- 42 -

Rewitalizacja zabytkowego parku w Głogówku
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową,
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy,
spowodowane jego działalnością. Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inżynier/Kierownik projektu, ani Zamawiający nie będzie
ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót Inżyniera/Kierownika projektu
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenie i pisemnego
zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
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1.5.13. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach,
Inżynier /Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
2. MATERIAŁY
2.1. Żródła uzyskania materiałów
Co najmniej na 2-3 przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,
Wykonawca przedstawi Inżyniera/Kierownika projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 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 wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w
sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w
miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. Każdy rodzaj
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania rodzaju materiału w wykonanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań
wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one użyte do robót, były
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
ternu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę przez Inżyniera/Kierownika projektu.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych
wyżej dokumentach. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie użytkowania i
badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak
również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska na niego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna
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zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inżyniera /Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.
4.2. Inne wymagania
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
spełniając tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną,
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera /Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestie. Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez
Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- sposób zapewnienia BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę prowadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,
- sposób i procedurę pomiarów badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,
że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy
Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane o odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań. Inżynier /Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma ich użycie do robót
badanych i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do
badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki
do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownika projektu będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. Na
zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiekolwiek badania wymaganego w SST, 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 lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inżyniera/Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami niezbędnych
badań jak najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań
(kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów
w miejscu ich wytwarzania /pozyskiwania, a wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu
niezbędnej pomocy. Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót przez
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę. Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
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1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których ww.
dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokument budowy
6.8.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 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 po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżynier/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót 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 i ulegających zakryciu ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywanych
robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto
je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.8.2. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do
książki obmiarów.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
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programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inżyniera /Kierownika projektu.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1)-(3) następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera /Kierownika projektu
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone pod częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika
projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżyniera/Kierownika projektu na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżyniera/Kierownika
projektu.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera /Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja
zapozna się z realizacją ustaleń w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robót poprawkowych lub uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja
przerwie soje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy
według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysu wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót
będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne Z- 00.00.
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-00.00 obejmuje
wszystkie warunki określone w w/wym. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa,
c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, oznakowań i drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowe oznakowań pionowych, poziomych, barier i
świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z późniejszymi zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
ST-08 ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z usunięciem i wywozem odpadów stałych zalegających na terenie budowy.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji technicznej (OST),
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem i
wywozem odpadów stałych zalegających na terenie budowy.
1.4. Określenia podstawowe
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Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt1.5.
2. MATERIAŁY
Nie dotyczy.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do usuwania i wywozu odpadów stałych
Do wykonania robót związanych z usunięciem i wywozem odpadów stałych zalegających na terenie budowy
może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub innymzaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu:
- spycharko - ładowarki,
- równiarki,
- samochody ciężarowe,
- koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport odpadów stałych
Odpady stałe należy przewozić środkami transportu samochodowego. W celu uniknięcia ryzyka rozsypywania
się odpadów, należy zabezpieczyć je na czas transportu odpowiednią siatką ochronną. Konieczne jest również
używanie do przewożenia odpadów przyczep i pojemników o szczelnym dnie w celu zabezpieczenia przed
wyciekami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5. Należy również zastosować
się do odpowiednich obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki odpadami ochrony środowiska.
5.2. Usuwanie odpadów stałych
Roboty obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich nagromadzonych tam odpadów stałych zalegających w
nieregularnych pryzmach, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera/Kierownika
projektu. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub / i rozbiórkowej,
Inżynier/Kierownik projektu może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji. Roboty związane z
usuwaniem odpadów stałych można wykonywać mechanicznie przy użyciu sprzętu wymienionego w pkt 3.2.
lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera/Kierownika projektu. W ramach robót związanych z
usuwaniem odpadów stałych należy dokonać:
- zebrania odpadów stałych nagromadzonych na terenie budowy,
- zebrania warstwy gruntu o grubości 25 cm poniżej warstwy odpadów,
- załadunku odpadów na samochody ciężarowe o szczelnym dnie i zabezpieczeniu ich odpowiednią siatką
ochronną,
- wywozu ładunku na wysypisko śmieci wskazane przez Zamawiającego Doły (wykopy) powstałe po wybraniu
odpadów stałych znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane
wykopy pod ciągi piesze lub zbiornik wodny, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W miarę możliwości
należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania
wykopów należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić
zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących normach dotyczących robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Kontrola jakości oczyszczenia terenu
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót związanych z usuwaniem
odpadów stałych. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych odpadach powinno
spełniać odpowiednie wymagania określone w obowiązujących normach dotyczących robót ziemnych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostką obmiarową robót związanych z usuwaniem odpadów stałych jest m²
oczyszczonej powierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
- wyznaczenie terenu wymagającego oczyszczenia z odpadów,
- zebranie odpadów w pryzmy,
- załadunek na samochody i wywiezienie odpadów stałych,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
ST-09 KARCZOWANIE DRZEW I KRZEWÓW
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z karczowaniem drzew i krzewów.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji technicznej (OST),
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wycinaniem i wykarczowanie drzew,
- karczowaniem krzewów.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wycinania i karczowania
Do wykonywania robót związanych z karczowaniem drzew i krzewów należy stosować:
- piły mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuwania,
- spycharki,
- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako
materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich
uszkodzeń.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów
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Roboty związane z karczowaniem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów,
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. Teren pod budowę ciągów pieszych w pasie robót
ziemnych, w miejscach okopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być
oczyszczony z drzew i krzewów. Zgoda na prace związane z karczowaniem drzew i krzewów powinna być
uzyskana przez Wykonawcę. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw.
sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera/Kierownika projektu. W miejscach dokopów i tych wykopów, z
których grunt jest przeznaczony do robót związanych z wykonaniem układu komunikacyjnego, teren należy
oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w ciągi piesze nie przekraczała 2 %. W miejscach ciągów pieszych teren należy
oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i
linii ew. skarp nasypu. Roślinność istniejąca na terenie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób
zaakceptowany przez odpowiednie władze. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby
drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej
właściwości w czasie robót. Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być
wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie powoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inżyniera/Kierownika projektu. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na zrębki za pomocą specjalistycznego
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne"pkt 6.
6.2. Badania po wykonaniu robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania
korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania
określone w obowiązujących normach dotyczących robót ziemnych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzewów jest:
- dla drzew – sztuka,
- dla krzewów – m².
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:
- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów,
- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na zrębki,
- zasypanie dołów,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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ST-10 CIĘCIA I ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z cięciem odmładzającym i pielęgnacją drzew i krzewów.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji technicznej (OST),
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- pielęgnacją istniejących drzew i krzewów poprzez przeprowadzenie różnego rodzaju cięć, m.in.
odmładzającego,
- zabezpieczaniem drzew i krzewów podczas wykonywania prac.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Z- 00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
- środki do zabezpieczenia ran i innych powierzchni żywych,
- środki do zabezpieczania powierzchni martwych i impregnacji drewna.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do pielęgnacji
Do wykonywania robót związanych z pielęgnacją drzew i krzewów należy stosować:
- piły mechaniczne,
- sekatory,
- podnośnik koszowy,
- rusztowania.
Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport odpadów roślinnych
Odpady roślinne należy przewozić transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt5.
5.2. Pielęgnacja istniejących starszych drzew i krzewów
Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno uwzględniać cechy
poszczególnych roślin, a mianowicie:
- sposób wzrostu,
- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi,
- konstrukcję korony.
Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako
jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:
a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa, przechodniów, mieszkańców lub pojazdów, w pobliżu
budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z ew. pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad
powierzchnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami;
b) cięcia gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniu dróg,
c) cięcia drzew przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem
korzeniowym a koroną, co może mieć miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia
robót. Usuwa się wtedy – w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego – od 20 do 50% gałęzi;
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d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane
zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzić na krzewach rosnących w
warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem;
e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi
porażonych przez chorobę lub martwych;
f) cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po sadzeniu. Cięcie po sadzeniu powinno być
możliwe krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu
zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia
górnej powierzchni żywopłotu.
5.3. Zabezpieczenie drzew i krzewów podczas prowadzonych prac
W czasie wykonywania prac w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co
niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. W związku z tym należy zabezpieczyć korony, pnie i
korzenie istniejących drzew, nawet jeżeli nie jest przewidziany w ich pobliżu transport lub praca sprzętu
technicznego. Aby zabezpieczyć pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca się jeden ze sposobów zabezpieczenia,
tj. odeskowanie pni. Przed odeskowaniem należy owinąć pnie matami słomianymi lub trzcinowymi.
Odeskowanie należy wykonać uwzględniając kształt pnia. Desko powinny przylegać do pnia możliwie jak
największą powierzchnią, a wysokość oszalowania powinna wynosić ponad 150 cm, najkorzystniej jest gdy sięga
pierwszych gałęzi, czyli około 2 m. Pień powinien być okryty deskami do podstawy korony. Deski należy
przymocować przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie należy używać gwoździ. W celu ochrony korzeni
należy wykonać ogrodzenie nie niższe niż 2m, którego linię wyznacza rzut korony. W przypadku gatunków
dobrze znoszących uszkodzenia korzeni dopuszcza się wycięcie do 30% korzeni, a w przypadku źle znoszących
uszkodzenia korzeni
– 20%. Roboty ziemne należy wykonać ręcznie, na wiosnę, w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej. W
słońcu korzenie nie powinny być dłużej niż 1 godzinę, na powietrzu w stanie stale wilgotnym nie dłużej niż 8
godzin. Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć mokrego torfu, mat, tkanin jutowych lub
czarnej folii. Powierzchnię cięć korzeni należy zabezpieczyć tak jak gałęzie po cięciach sanitarnych. Przyciętym
korzeniom należy umożliwić regenerację poprzez wykonanie ekranu korzeniowego, zbudowanego przy pomocy
pali, siatek i folii. Następnie wykop należy wypełnić od strony drzewa warstwą ziemi urodzajnej.
Aby zabezpieczyć korony drzew należy wygrodzić teren w granicach rzutu ich koron, podobnie jak w przypadku
wygrodzenia terenu zadrzewionego w celu ochrony korzeni. Należy też wyznaczyć drogi poza zasięgiem koron
drzew analogicznie jak w przypadku ochrony korzeni drzew. Dodatkowo należy uwzględnić przy tym wysokość
środków transportu, maszyn i urządzeń budowlanych. Dopuszcza się uprzedzenie nieuniknionychuszkodzeń
drzew wykonaniem prac ograniczających rozmiar uszkodzeń, np. cięć technicznych. Cięcia te można wykonywać
przez cały rok. Ich rozmiar wynosi maksymalnie 20% masy asymilacyjnej drzewa w jednym nawrocie. Cięcia i
zabezpieczenie miejsc cięć należy wykonać zgodnie z zasadami jakości cięć pielęgnacyjnych i zabezpieczania
miejsc cięć.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Badania po wykonaniu robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności i prawidłowości wykonania cięcia lub
zabezpieczenia drzewa.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z:
- pielęgnacją drzew jest 1 sztuka,
- pielęgnacja krzewów jest 1 sztuka.
Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inżyniera/Kierownika projektu. Obmiar wymaga
akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych
w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inżyniera/Kierownika projektu nie mogą stanowić
podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót wykonanych.
Cena 1 szt. prześwietlonej korony drzewa obejmuje:
- cięcia pielęgnacyjne, kształtujące, sanitarne, odmładzające, zapewniające bezpieczeństwo i widoczność.
Cena 1 szt. prześwietlonego krzewu obejmuje:
- cięcia pielęgnacyjne, kształtujące, sanitarne, odmładzające, zapewniające bezpieczeństwo i widoczność.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
ST-11 TERENY ZIELONE NASADZENIA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z sadzeniem roślin.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji technicznej (OST),
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- sadzeniem drzew i krzewów liściastych na terenie płaskim,
- sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim,
- przesadzenie krzewów iglastych
- sadzeniem roślin okrywowych
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.2. Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych
1.4.3. Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.4. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi korzeniami rośliny.
1.4.5. Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.6. Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce
z pniami o wysokości od1,80 do2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem
i uformowaną koroną.
1.4.7. Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona
w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4.8. Wysokość – długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części rośliny.
1.4.9. System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę.
1.4.10. Szyjka korzeniowa – część rośliny pomiędzy korzeniem a przewodnikiem.
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami polskimi
normami i z definicjami podanymi ST Z-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne"pkt1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST Z-00.00 „Wymagania
ogólne" pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Do wykonania nasadzeń należy zastosować ziemię urodzajną. Przewiduje się zakupienie i dowiezienie ziemi
urodzajnej. Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać
następujące charakterystyki:
Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, przerośnięta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia urodzajna musi odpowiadać wymaganiom
projektowanych gatunków roślin oraz spełniać następujące kryteria:
a) optymalny skład granulometryczny:
- frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18%,
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- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
b) zawartość azotu 50-100 mg/dm3
c) zawartość fosforu 40-80 mg/dm3
d) zawartość potasu 125-200 mg/dm3
e) zawartość magnezu 60-120 mg/dm3
f) zawartość wapnia <2000 mg/dm3
g) zawartość chloru <100 mg/dm3
h) kwasowość pH 6,0-7,5
i) zasolenie <1 g/dm3
Wyżej podane wartości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót
drogowych.
2.3. Materiał roślinny i nasadzeniowy
2.3.1. Wymagania dotyczące wielkości roślin.
Parametry dotyczące wielkości materiału roślinnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Inne
parametry dotyczące wielkości materiału roślinnego powinny być zgodne z maksymalnymi wartościami
określonymi w PN-R-67022, PN-R-67023 i BN-76/9125-01 – wybór I.
2.4.1. Wymagania dotyczące wielkości roślin przedstawione są w tabeli nr 1
Tabela nr 1. Wymagane wielkości sadzonych drzew i krzewów

Lp

Nazwa

Obwód

Forma

Wymiary dołów

pnia

szkółkarska

sadzeniowych

Ilość
szt.

DRZEWA LIŚCIASTE
1.

Kłęk kanadyjski (Gymnocladus dioicus)

12-15 cm

h=3m

1,0/0,7

7

2.

Metasekwojam chinska Metaseqoia glyptostroboides

12-15 cm

h=3m

1,0/0,7

7

3.

Platan klonolistny Platanus x acerifolia

12-15 cm

h=3m

1,0/0,7

7

4.

Tulipanowiec amerykański Liriodendron tulipifera

12-15 cm

h=3m

1,0/0,7

7

5.

Wierzba biała odm. płacząca Salix alba ‘Tristis’

12-15 cm

h=3m

1,0/0,7

7

KRZEWY LIŚCIASTE
1.

Kalina Buldeneż Viburnum opulus ‘Roseum’

h = 0,7 m

0,5/0,5

20

2.

Różaneczniki – odm. ogrodnicze Rhododendron sp.

h = 0,7 m

0,5/0,5

20

Sadzenie drzew liściastych form piennych, krzewów iglastych i liściastych form naturalnych. Sadzonki drzew
oraz krzewów do nasadzeń powinny być produkowane i dostarczone w pojemnikach. Wielkość pojemników
winna być dostosowana do wielkości roślin. W przypadku gatunków drzew liściastych niedostępnych w
szkółkach w pojemnikach, można stosować sadzonki kopane z gruntu z bryłą korzeniową o wielkości
proporcjonalnej do wielkości sadzonej rośliny. Bryła powinna być zwarta, niepokruszona, lekko wilgotna i
balotowana (owinięta w tkaninę, najlepiej jutową). Rośliny do nasadzeń powinny być zdrewniałe, zahartowane,
prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać
następujące cechy:
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien zwarty i prawidłowo rozwinięty,
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- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte,
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien być wyraźnie prosty,
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
- należy sadzić rośliny z doniczek, pojemników lub worków foliowych,
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny
występować liczne korzenie drobne,
- system korzeniowy sadzonek właściwy dla danego gatunku, nie może mieć śladów uszkodzeń czy porażenia
patogenami,
- dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą
odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa). Wyklucza się
zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Sadzonki starsze muszą być corocznie szkółkowane,
- materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru
Terenów Zieleni
Drzewa liściaste form piennych powinny posiadać uformowana koronę typową dla odmiany, z przedłużającym
pień przewodnikiem, pień prosty, gładki, o wysokości od szyjki korzeniowej do podstawy korony przynajmniej
1,5m oraz obwód pnia mierzony na wysokości 1m minimum 8-10cm. Krzewy iglaste powinny mieć wysokość
minimum 1,5m, oraz szerokość minimum 1m, winny być w pełni rozgałęzione. Przyrosty z ostatniego roku
muszą być proporcjonalne do wielkości całej rośliny. Barwa igieł powinna być typowa dla gatunku.
Krzewy liściaste powinny być, co najmniej dwa razy szkółkowane w odpowiedniej rozstawie, zapewniającej
właściwy wzrost roślin i mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany
rozgałęzieniami. Dla gatunków słabiej rosnących dopuszcza się mniejszą ilość pędów. Krzewy liściaste średnie,
powinny mieć wysokość minimum 40cm, krzewy niskie wysokość minimum 30cm.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,
- martwica i pęknięcia kory
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika
- dwupędowe korony drzew formy piennej,
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką
- więcej niż 4 w pełni zaleczone blizny na przewodniku.
2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu,
potasu – N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa uzależnione są od zasobności zastosowanej ziemi
urodzajnej i winny zostać zatwierdzone przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
2.5. Kora drzewna
Do ściółkowania powierzchni pod projektowanymi roślinami, na terenie płaskim należy zastosować korę
drzewną przekompostowaną, z drzew iglastych, o frakcji 20-80mm.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Z-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, a w braku takich dokumentów
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Jakikolwiek
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez
Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonawca
przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- drobnego sprzętu ogrodniczego (np. łopaty, grabie, taczki),
- sprzęt do przesadzenia drzew o wielkości bryły korzeniowej 160cm,
- glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do uprawy gleby,
- świdry glebowe do wykopywania dołów pod nasadzenia,
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- lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych
materiałów. W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub
korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemarznięciem. Rośliny po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w
miejscu ocienionym osłoniętym od wiatru, a w razie suszy podlewać. Rośliny należy przewozić w warunkach
zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości,
rośliny należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur
przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Sadzenie drzew i krzewów
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:
- rośliny produkowane w pojemnikach mogą być sadzone przez cały rok, poza okresem zimy. Dla roślin o
liściach sezonowych najkorzystniejszy jest okres bezlistny- jesień lub wczesna wiosna ze względu na znacznie
mniejszy szok związany z przesadzaniem niż w okresie ulistnionym. Termin jesienny jest nieco lepszy z uwagi na
dłuższy niż wiosną okres ukorzeniania się. Drzewa iglaste należy sadzić przed rozpoczęciem przyrostów końcu
kwietnia lub zaraz po zakończeniu przyrostu- od końca sierpnia. Rośliny nie powinny być sadzone w upalne dni,
- sadzenie drzew i krzewów liściastych produkowanych w gruncie należy wykonywać z bryłą korzeniową w
okresie bezlistnym- jesienią w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada lub wczesną wiosną, po rozmarznięciu
gleby w terminie od 15 marca do 15 maja,
- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony,
- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z Dokumentacją Projektową,
- drzewa należy sadzić w rozstawie podanej w Dokumentacji Projektowej w doły o średnicy i głębokości 0,7m, z
całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną,
- krzewy należy sadzić w rozstawie podanej w dokumentacji projektowej, w doły o średnicy Ø 0,3 m i głębokości
0,3 m,
- rośliny należy posadzić tak głęboko, by cała bryła korzeniowa była zagłębiona w glebie, jednak nie więcej niż 5
cm w stosunku do poziomu na jakim rosła w pojemniku. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy
rozwój rośliny,
- przed sadzeniem drzew liściastych należy wbić w dno dołu impregnowane paliki drewniane (po 3 szt. na
drzewo) , okorowany o średnicy 5cm sięgający do podstawy korony,
- każde drzewo powinno być przymocowane do palika tuż pod koroną oraz drugi raz w połowie wysokości pnia,
za pomocą wiązadeł wykonywanych z rozciągliwego materiału w sposób, który umożliwi swobodny wzrost
rośliny (szer. taśmy mocującej minimum 3cm),
- jeżeli po zdjęciu pojemnika okaże się, że korzenie są mocno splątane i poskręcane, należy je lekko przyciąć i
bryłę nieco rozluźnić (spowoduje to szybsze wyrastanie nowych korzeni i łatwiejsze przyjęcie się roślin),
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
- podczas zasypywania dołu ziemia nie powinna być ubita bardziej niż do 80%; przy zagęszczaniu ziemi nie
należy pozostawiać kieszeni powietrznych, które są szkodliwe dla korzeni,
- po posadzeniu roślin należy usunąć drobne uszkodzenia
- posadzone rośliny należy obficie podlać wodą w ilości 10l na roślinę- pierwsze podlanie nie później niż po
dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach,
5.4. Przesadzanie istniejących krzewów iglastych
- przesadzanie roślin należy wykonać specjalistycznym sprzętem ogrodniczymprzesadzarką do drzew o średnicy
bryły korzeniowej minimum 160cm lub inną metodą gwarantującą utrzymanie bryły w całości (dźwig z koszem,
lub poprzez przesunięcie odpowiednio zabezpieczonej bryły),
- optymalnym terminem do przesadzania roślin nagozalążkowych jest 15.04.- 15.05. bądź 15.08.- 15.09.,
- przed przystąpieniem do przesadzania rośliny powinny zostać obficie podlane, tak by uzyskać odpowiednią
wilgotność bryły na głębokości 60cm,
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- w celu zmniejszenia dysonansu pomiędzy częścią nadziemną a podziemną rośliny, należy krzewy przyciąć,
usuwając jednorazowo nie więcej niż 30% ich masy,
- należy zabezpieczyć bryłę korzeniową przed uszkodzeniami oraz przesuszeniem,
- rośliny należy przesadzić niezwłocznie po wykopaniu (poza gruntem mogą znajdować się nie dłużej niż 1dzień)
w miejsce wyznaczone w dokumentacji projektowej,
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
- rośliny należy sadzić tak głęboko by cała bryła korzeniowa była zagłębiona w glebie nie więcej niż 5 cm w
stosunku do poziomu na jakim dotychczas rosła. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój
rośliny,
- przesadzane krzewy sadzimy w doły całkowicie zaprawione substratem torfowoglebowym,
- po posadzeniu należy dokładnie zamulić bryłę korzeniową,
- w celu utrzymania właściwego poziomu wilgotności, wskazane jest użycie hydrożelu,
- podczas zasypywania dołu ziemia nie powinna być ubita bardziej niż do 80%; przy
zagęszczaniu ziemi nie należy pozostawiać kieszeni powietrznych, które są szkodliwe dla korzeni,
- po posadzeniu roślin należy usunąć drobne uszkodzenia oraz uformować misę wokół rośliny o średnicy 0,7m
dla drzew,
- posadzone rośliny należy obficie podlać wodą w ilości 50l na roślinę- pierwsze podlanie nie później niż po
dwóch godzinach od posadzenia.
5.5. Pielęgnacja drzew i krzewów po sadzeniu
Ustala się okres gwarancji- 1 rok z odbiorem w okresie wegetacji. Zabiegi należy przeprowadzać w miarę
potrzeb wynikających z konieczności utrzymania terenów zieleni.
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku) polega na:
- podlewaniu w zależności od potrzeb, przy czym każdorazowo głębokość nawodnienia gleby wynosi 15-30cm,
podlewanie należy wykonać szczególnie rano lub wieczorem,
- odchwaszczaniu,
- nawożeniu,
- poprawianiu misek,
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
- wymianie zniszczonych i uszkodzonych palików i wiązań,
- przycięciu złamanych, chorych lub uszkodzonych pędów (cięcia pielęgnacyjne i formujące),
Roślin nie należy nawozić podczas sadzenia oraz w pierwszym roku po posadzeniu. Każdej następnej wiosny
należy stosować pełne nawożenie, używając nawozu mineralnego wieloskładnikowego. Takie nawożenie należy
regularnie powtarzać 2-3 razy od maja do lipca w dawce podanej na opakowaniu. Można zamiennie zastosować
nawóz o przedłużonym działaniu, który stosuje się tylko raz w sezonie na wiosnę. Po każdym zastosowaniu
nawozów rośliny należy podlać.
5.5. Formowanie żywopłotów.
- krzewy przeznaczone na formowane żywopłoty (irga błyszcząca, bukszpan wiecznie zielony) należy poddawać
systematycznemu formowaniu (dwa razy w roku), które zapewni otrzymanie zwartego pokroju roślin i
pożądanej formy,
- docelowa wysokość żywopłotów wynosi:
- dla irgi błyszczącej- 0,5m,
- dla bukszpanu wiecznie zielonego- 0,3m.
- pierwsze cięcia irgi wykonujemy w kwietniu, drugie sierpień- wrzesień,
- formowanie bukszpanu przeprowadzamy w maju lub czerwcu, następnie powtarzamy cięcie w sierpniu lub
wrześniu.
- cięcia wykonujemy sekatorem ewentualnie nożycami
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Drzewa i krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew oraz krzewów polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu nasadzeń z gruzu i zanieczyszczeń
- wielkości dołków pod roślinki,
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
- jakości zastosowanej ziemi urodzajnej,
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian,
odległości sadzonych roślin,
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- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z
ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01,
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
- prawidłowości osadzenia palików drewnianych przy roślinach,
- odpowiednich terminów sadzenia,
- wykonania prawidłowych misek po posadzeniu,
- podlania- w zakresie ilości wody i głębokości nawodnienia gleby,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin,
- przykrycia powierzchni gruntu warstwą kory drzewnej.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
- zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsca sadzenia, gatunków i odmian
oraz ilości,
- wykonania mis przy drzewach,
- jakości posadzonego materiału,
- przykrycia powierzchni gruntu warstwą kory drzewnej.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały zakwalifikowane
jako nieudane na koszt własny.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin wieloletnich.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera/Kierownika,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
a) cena 1m2 (metra kwadratowego) rozplantowania ziemi urodzajnej na powierzchniach przeznaczonych pod
obsadzenia krzewami obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń,
- przekopanie gleby na głębokość ok. 30cm,
- zgrabienie i wyrównanie przekopanej gleby z powtórnym oczyszczeniem,
- zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy,
- odwiezienie zanieczyszczeń poza teren budowy,
- rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej grubości 30cm,
- wyrównanie powierzchni,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej i usunięcie ewentualnych
niezgodności.
b) cena 1 m3 (metra sześciennego) zakupu i transportu kory drzewnej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
-zakup, załadunek, transport, wyładunek kory drzewnej lub zrębków na teren budowy,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych niezgodności.
c) cena 1m2 (metra kwadratowego) rozścielenia kory drzewnej, pod projektowanymi roślinami na terenie
płaskim obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- rozścielenie warstwy kory drzewnej lub zrębków, grubości ok. 7 cm na powierzchni gruntu pod posadzonymi
roślinami, zgodnie z Dokumentacją Projektową,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych niezgodności,
- uzupełnianie kory w miarę potrzeb w okresie gwarancyjnym -1 rok.
d) cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu na terenie płaskim obejmuje:
- roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsc sadzenia),
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- oznakowanie robót,
- oczyszczenie terenu zanieczyszczeń,
- odwiezienie zanieczyszczeń poza teren budowy,
- wykopanie dołu,
- zaprawienie dołu ziemią urodzajną,
- posadzenie roślin,
- wykonanie misy wokół drzew,
- zastosowanie osłony zabezpieczającej,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych niezgodności.
e) cena 1szt. (sztuka) pielęgnacji drzewa lub krzewu w okresie gwarancyjnym 1 roku obejmuje:
- podlewanie,
- odchwaszczanie,
- wymianę uschniętych lub silnie uszkodzonych roślin,
- przycięcie chorych lub uszkodzonych pędów (cięcia pielęgnacyjne),
- przeprowadzenia badań i pomiarów wymaganych w ST i usunięcie ewentualnych niezgodności.
Cena całości powinna być rozbita na jej poszczególne, wyżej wymienione elementy, w celu umożliwienia
wyceny ewentualnych strat w wypadku kradzieży lub aktu wandalizmu. Roczna pielęgnacja powinna być
wyceniona osobno na sumę nie mniejszą niż 10% wartości przedmiotu umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
10.2. Inne dokumenty
1. „Katalog nakładów rzeczowych- Tereny Zieleni”, Nr 2-21- MGPiB 2000
2. „Zalecenie jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”- Związek Szkółkarzy
Polskich 2008
3. Bartosiewicz A. 1998, Urządzanie Terenów Zieleni, WSiP Warszawa
4. Szczepanowska H.B. 2001, Drzewa w mieście, Hortpress sp.zo.o.
ST-11 TRAWNIKI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem trawnika.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej specyfikacji technicznej (OST),
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zakładaniem i
pielęgnacją trawników na terenie płaskim.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.2. Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami polskimi
normami i z definicjami podanymi OST Z-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST Z-00.00 „Wymagania
ogólne" pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
- ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczających 2 m wysokości; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,
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- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, przerośnięta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje się przez
kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres
około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.
2.3. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa
mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została
wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu,
potasu – N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Z-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania trawnika
Wykonawca przystępujący do wykonania trawnika powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
- wału kolczatki oraz wału do zakładania trawników,
- drobnego sprzętu ogrodniczego,
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania trawnika
Transport materiałów do wykonania trawnika może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie
pogorszy jakości transportowanych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- teren powinien wyrównany i splantowany (zniwelowany),
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrównana,
- przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – kolczatką lub zagrabiać,
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy października,
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje
inaczej,
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.
5.2.2. Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę
października),
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- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu,
przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu
należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika,
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego – około 3 kg NPK na ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- prawidłowego zniwelowania terenu,
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
- ilości rozrzuconego kompostu,
- prawidłowego uwałowania terenu,
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gęstości zasiewu nasion,
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki baz tzw. „łysin”),
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera/Kierownika,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Z-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze; oczyszczenie i zniwelowanie terenu, rozścielenie i wyrównanie warstwy ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- wysiew nasion,
- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
OST + SST 02 + SST 03

NAZWA ZAMÓWIENIA
OŚWIETLENIE PARKU ZABYTKOWEGO W GŁOGÓWKU
NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH:
Grupa robót:

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej.
Klasa robót:
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i
kolei, wyrównywanie terenu
Kategoria robót: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych.
45317000-2 Inne instalacje elektryczne.
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
ADRES:

obiektu budowlanego:
PARK ZABYTKOWY
GŁOGÓWEK
Dz. Nr: 448/2

ZAMAWIAJĄCY:

Projektant:

Urząd Gminy Głogówek
ul. Rynek 1
48-250 Głogówek

inż. Wieńczysław Turza
upr. nr OPL/0177/POOE/05
podpis………………………..

04-04-2016

1. WSTĘP

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( OST)

1.1.

PRZEDMIOT I ZAKRES OST

1.1.1.

Przedmiot OST

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót elektrycznych przy budowie oświetlenia parkowego w parku zabytkowym w
Głogówku.
1.1.2.

Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót elektrycznych polegających na budowie linii oświetleniowej elektroenergetycznej N/N.
1.1.3.

Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, jak również szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi wydanymi dla poszczególnych asortymentów robót elektrycznych.
 Oświetleniowa linia kablowa.
 Montaż słupów oświetleniowych.
 Montaż opraw oświetleniowych na projektowanych słupach.
 Montaż uziemienia.
 Pomiary i badania linii kablowej N/N oraz pomiary natężenia oświetlenia.
1.2.

PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE

1.2.1.



Prace towarzyszące:
Nadzory i dopuszenia ze strony Zakładu Energetycznego Turon Dystrybucja,
Nadzory ze strony właścicieli sieci leżących na trasie linii kablowej projektowanego oświetleni
ulicznego,
Nadzory ze strony Konserwatora Zabytków i Konserwatora Przyrody.
Pomiary natężenia oświetlenia po zmierzchu oraz uruchomienie systemu sterowania i
zaprogramowanie harmonogramu świecenia opraw.



1.2.2.






1.2.3.

Roboty tymczasowe:
Zajęcie pasa drogowego, zabezpieczenie placu budowy przed wtargnięciem osób nie
uczestniczących w procesie budowlanym wraz z jego późniejszym demontażem,
zabezpieczenie placu budowy przed nieumyślnym spowodowaniem szkód podczas robót
budowlanych wraz z jego demontażem,
wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia robót podstawowych,
które nie będą przekazywane Zamawiającemu.
Ustawienie znaków drogowych i tablic ostrzegających pieszych przed przypadkowym
wtargnięciem.
Zabezpieczenie wykopów poprzez położenie kładek wraz z barierkami dla pieszych.
Zabezpieczenie warunków socjalno bytowych np.: postawienie sanitariatu TOI-TOI.
Informacje o terenie budowy.
Terenem budowy będzie zajęty pas drogowy ulicy Pasternik w Głogówku oraz teren otwarty
parku zabytkowego.

1.2.3.1. Organizacja robót budowlanych.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
między innymi: lokalizację, dziennik budowy (jeśli jest wymagany), zgłoszenie o rozpoczęciu
robót, księgę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektu wykonawczego.
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Dokumentacja projektowa.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki na
własny koszt w 3 egz. i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Zgodność robót z dokumentacją projektową.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a ich wykrycie winien natychmiast zgłosić Zamawiającemu, który dokona
odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne
z dokumentacją projektową. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są zgodne z
dokumentacją projektową i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowy, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia
robót w okresie trwania budowy.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru jak i Użytkownikowi budynku harmonogram prac prowadzonych na
terenie obiektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia i znaki
ostrzegawcze, zapory itp. oraz podejmie wszelkie inne środki ostrożności niezbędne dla
ochrony robót i bezpieczeństwa osób trzecich.
Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać aktualne przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
1.2.3.2.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Harmonogram robót powinien być tak dostosowany aby nie zakłócać pracy i wypoczynku
osób trzecich w budynku i poza placem budowy. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Zniszczenie
własności osób trzecich wynikające z zaniedbania, niewłaściwego prowadzenia robót lub
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy spowoduje, że Wykonawca na swój
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien
być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny
za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody i kable el-en, rurociągi, kable
teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do
robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić
właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania
realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych jak i
nadziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
wykonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiającego.
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1.2.3.3.

Ochrona środowiska.
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu,
aż do zakończenia i odbioru robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska
na placu budowy i wokół 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. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie
realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony
środowiska, obciążają Wykonawcę. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla
otoczenia, nie będą dopuszczane do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste)
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.

1.2.3.4 Warunki bezpieczeństwa pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Prace ziemno kablowe na zajętym
pasie drogowym należy wykonywać z użyciem kamizelek drogowych odblaskowych i
odpowiedniego oznakowania drogi.
1.2.3.5. Zaplecza dla potrzeby wykonawcy
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne,
sanitarne („TOI-TOI”) oraz sprzęt i odpowiednią dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się,
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.2.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Należy ograniczyć ruch dla osób postronnych na całej długości rowu kablowego. Długość
odcinka rowu kablowego nie może być większa niż 100m. W miejscach, gdzie piesi muszą
przejść przez rów kablowy, należy położyć kładki z barierkami, które muszą mieć
odpowiednie deklaracje zgodności.
1.2.3.7. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robót.
Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszą spełniać
odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia i odbioru
końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocząć roboty nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.2.3.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni.
Nawierzchnia z demontażu musi być składowana w bezpiecznym miejscu dla niej jak i dla
pieszych. Wzdłuż rowu kablowego po obu jego stronach (jeśli zachodzi taka potrzeba)
należy co 3m umocować stojaki o wysokości min 1,3m. Na te stojaki należy założyć taśmę
ostrzegawczą koloru biało czerwonego odblaskowego na wysokości 1,2m i wysokości 0,6m.
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Jeśli rów kablowy nie będzie należycie zabezpieczony to Inspektor Nadzoru może przerwać
prace budowlane do czasu poprawnego zabezpieczenia rowu kablowego.
1.2.3.

Nazwy i kody robót budowlanych:

1. Dział robót: 45000000-7 Roboty budowlane.
2. Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej..
3. Grupa robót: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych..
4. Klasa robót:
45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie
terenu.
5. Klasa robót:
45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
6. Kategoria robót:
 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.
 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.
 45316110-9
Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego.
 45317000-2
Inne instalacje elektryczne.
1.2.4.
1.2.5.1.

1.2.5.2.
1.2.5.3.

1.2.5.4.
1.2.5.5.
1.2.5.6.
1.2.5.7.
1.2.5.8.
1.2.5.9.
1.2.5.10.
1.2.5.11.
1.2.5.12.
1.2.5.13.
1.2.5.14.
1.2.5.15.

Określenia podstawowe.
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem
Nadzoru/Inżynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Książka obmiaru - 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.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu.
Oświetlenie podstawowe – oświetlenie przewidziane dla danego rodzaju pomieszczenia,
urządzenia lub czynności w normalnych warunkach pracy.
Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inżyniera/Kierownika projektu w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
Przedsięwzięcie
budowlane
–
kompleksowa
realizacja
lub
całkowita
modernizacja/przebudowa obiektu budowlanego.
Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń
technicznych.
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich
wykonania.
Równomierność oświetlenia – stosunek natężenia oświetlenia najmniejszego do
średniego na tej powierzchni.
Teren budowy – teren robót udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Uziemienie – część zewnętrznego urządzenia piorunochronnego (LPS), przeznaczona do
odprowadzenia do ziemi i rozproszenia w niej prądu piorunowego.
Uziom – część lub zespół części uziemienia, zapewniająca bezpośrednie połączenie
elektryczne z ziemią i rozpraszający w niej prąd piorunowy.
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1.2.5.16.

2.

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji technicznoużytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową,
modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i
kontrolą jakości.

2.1.

Materiały.

2.1.1.

Źródła uzyskiwania materiałów.
Źródła uzyskiwania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem,
przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem
materiałów Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące
wymaganych świadectw, atestów, badań laboratoryjnych itp. w języku polskim do
zatwierdzenia. W przypadku nie zaakceptowania tych materiałów przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiał z innego źródła.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, co
najmniej na 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, który nie może mieć gorszych
parametrów technicznych, estetycznych i wyglądzie od projektowanych. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.1.2.
2.1.3.

2.2.

Transport.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W
czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i
urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców.

2.3.

Warunki dostawy.
Przyjęcie materiałów, urządzeń i maszyn do magazynu na budowie powinno być
poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Odbioru i przyjęcia
można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy lub hurtowni, w magazynie budowy lub
bezpośrednio na budowie. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się
świadectw jakości, należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi
lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na
zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp.
dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a
po wydaniu materiału z magazynu u kierownika robót/budowy. Dostarczone na miejsce
składowania materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi producenta, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów,
części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić
jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość
wykonania robót, materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać
badaniom określonym przez kierownictwo robót.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera/Kierownika
projektu.
Wytwórnie
materiałów
mogą
być
okresowo
kontrolowane
przez
Inżyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji
z wymaganiami.
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2.4.

Składowanie i kontrola jakości.

2.4.1.

Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i
przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały,
aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze
oświetlonych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót
zgodnie z założoną jakością.

3.1.

Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót i zaakceptowanym przez
Inżyniera/Kierownika projektu. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym, gotowości do pracy oraz odpowiadał
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać
sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inżynier/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może
być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
nie gwarantujące zachowania umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2.

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i
stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym
wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości. Maszyny, urządzenia i sprzęt
zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i
powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualne ważne dokumenty
uprawniające do ich eksploatacji.

4.

Wymagania dotyczące środków transportu.

4.1.

Środki transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu ma zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

5.

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

5.1.

Ogólne zasady wykonywania 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 SST, projektem organizacji robót opracowanym przez
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora/Inżyniera/Kierownika projektu.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną usunięte przez Wykonawcę na
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
5.2.

Współpraca Inspektora Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich
sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej oraz dotyczących akceptacji
wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru jest upoważniony
do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub
na niej produkowanych. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych
określonych w dokumentacji projektowej. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być
wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

5.3.

Roboty elektryczne.
Prace demontażowe i montażowe można rozpocząć dopiero po przekazaniu placu budowy.
Wszystkie prace wykonać zgodnie wg przyjętej techniki montażu rozdzielnic i instalacji
elektrycznych przestrzegając obowiązujące przepisy budowy i norm elektrycznych a w
szczególności:
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
2002r, poz.690),
 Prawo Energetyczne,
 Prawo Budowlane,
 Obowiązujące przepisy i normy.

6.
6.1.

Kontrola jakości robót, badania oraz odbiory wyrobów i robót budowlanych.
Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST
oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać część ogólną opisującą:
 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 Sposób zapewnienia bhp,
 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, ukończone
kursy doskonalenia zawodowego,
 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
 System proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać część szczegółową opisującą dla każdego
asortymentu robót:
 Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy sterujące i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

-8-






Rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, urządzeń itp.,
Sposób zabezpieczenia i ochronę ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
Sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2.

Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i
jakość materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów, robót
oraz urządzeń w taki sposób aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu badawczego, pracy personelu lub
metod badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi
Wykonawca.

6.3.

Pobieranie próbek.
Dotyczy tylko oleju transformatorowego. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną
możliwość udziału przy pobieraniu próbek a pojemniki dostarczone przez Wykonawcę do
badań będą zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

6.4.

Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za
pomocą odpowiednio dobranych przyrządów pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować należy wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu. Osoby wykonujące pomiary (co najmniej 2
osoby) muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje SEP do wykonywania pomiarów
elektrycznych i muszą je przedstawić przed pomiarami lub badaniami Inspektorowi
Nadzoru/Kierownikowi projektu.
OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BADAŃ I POMIARÓW
Na podstawie obowiązujących przepisów wprowadzonych przez Ustawy "Prawo
Energetyczne" i "Prawo Budowlane" oraz normę PN-HD 60364-6:2009 można sformułować
następujące wymagania ogólne dotyczące badań instalacji i zasilanych z nich urządzeń
elektrycznych:
1) każda instalacja, urządzenie lub układ urządzeń elektrycznych powiązanych
funkcjonalnie podczas montażu i/lub po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do
eksploatacji oraz okresowo w czasie użytkowania powinny być poddane badaniom, czyli
oględzinom i próbom w celu sprawdzenia czy spełniają stawiane im wymagania;
2) oględziny i próby należy również przeprowadzać po każdej rozbudowie,
modernizacji i zmianie istniejącej instalacji (urządzenia) w celu sprawdzenia czy rozbudowa
lub zmiana są zgodne z wymaganiami norm i czy nie powoduje pogorszenia stanu
bezpieczeństwa;
3) w czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki
ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia oraz
zainstalowanego wyposażenia;
4) badania odbiorcze i okresowe powinny być przeprowadzone przez osoby
posiadające ważne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno
pomiarowych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych;
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5) do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych należy używać przyrządów
pomiarowych spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej;
6) prace kontrolno-pomiarowe powinny być zakończone protokołem zawierającym m.in.
wyniki pomiarów, jak też ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i
przepisów oraz wnioski.
Ustanowiona norma PN-EN 50110-1:2001 "Eksploatacja urządzeń elektrycznych" będąca
tłumaczeniem Euronormy EN 50110-1 z 1996 r. określa wymagania dotyczące prób
eksploatacyjnych, obejmujących pomiary i badania. Norma ta podaje w odniesieniu do tych
czynności szersze wymagania niż obowiązujące Rozporządzenie MG z 17.09.1999 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
Dz. U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912.; m.in. norma PN-EN 50110-1:2001 "Eksploatacja
urządzeń elektrycznych" w p.5.3.1.1. podaje, że "pomiary powinny być wykonywane przez
osoby wykwalifikowane (z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem), poinstruowane
(pouczone przez osoby wykwalifikowane) lub osoby niewykwalifikowane, pracujące
wyłącznie pod nadzorem osoby wykwalifikowanej".
6.5.

Protokoły z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu protokoły z
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych lub według wzorów odpowiednich norm i przepisów. Przed podaniem
napięcia na jakąkolwiek instalację elektryczna należy bezwzględnie przedstawić
Inspektorowi Nadzoru protokół z badań rezystancji izolacji i ciągłości żył.

6.6.

Certyfikaty, Atesty i deklaracje zgodności.
Inspektor Nadzoru/Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały,
które posiadają:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
o Polską Normą lub
o Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
SST.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7.

Dokumenty budowy.

6.7.1.

Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu 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 pełnionej funkcji w budownictwie. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 Datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
 Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
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Datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru,
 Daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,
 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i 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 szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi,
 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,
 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

Dane dotyczące jakości materiałów, wyniki przeprowadzonych badań z podaniem
kto je przeprowadził,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
6.7.2

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 kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

6.7.3

Dokumenty laboratoryjne
Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót
częściowych i końcowych oraz winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora
Nadzoru.

6.7.4

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach od 6.7.1. do 6.7.3.
następujące dokumenty:
 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 Protokoły przekazania placu budowy,
 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 Protokoły odbioru robót,
 Protokoły z narad i ustaleń,
 Korespondencję na budowie.

6.7.5.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenia
Zamawiającego.
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7.

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

7.1.

Ogólne zasady przedmiaru robót.

7.1.1.

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

7.1.2.

Opracowanie przedmiaru robót składa się z:
 Karty tytułowej;
 Spisu działów przedmiaru robót;
 Tabeli przedmiaru robót.

7.1.3. Karta tytułowa przedmiaru zawiera następujące informacje:
7.1.3.1.
Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;
7.1.3.2.
W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i
kody:
 Grup robót,
 Klas robót,
 Kategorii robót;
7.1.3.3.
Adres obiektu budowlanego;
7.1.3.4.
Nazwę i adres zamawiającego;
7.1.3.5.
Datę opracowania przedmiaru robót.
7.1.4. Spis działów przedmiaru robót.
7.1.4.1.
Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót
budowlanych w danym obiekcie na grupy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień.
7.1.4.2.
Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających
kosztorysowe normy nakładów rzeczowych.
7.1.4.3.
Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru
dla wszystkich obiektów.
7.1.5. Tabele przedmiaru robót.
7.1.5.1.
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające
robotom podstawowym.
7.1.5.2.
W tabelach przedmiaru nie uwzględnia się robót tymczasowych – robót, które są
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z
wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego
rozliczania.
7.2.

Obmiar robót.

7.2.1.

Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do
książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
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7.2.2.

Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,
3
objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.2.3.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia
pomiarowe i sprzęt będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

7.2.4.

Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.
8.1.

Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
Rodzaje odbiorów robót.
W





8.2.

zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
Odbiorowi częściowemu,
Odbiorowi końcowemu,
Odbiorowi przed upływem gwarancji lub rękojmi.

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

8.3.

Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru po wcześniejszym przedstawieniu mu wszelkich badań,
protokołów pomiarów, atestów ,certyfikatów i deklaracji zgodności na użyte materiały.
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8.4.
8.4.1.

Odbiór końcowy.
Zasady odbioru końcowego robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym
powiadomieniem
na
piśmie
o
tym
fakcie
Inspektora
Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2 Odbioru końcowego robót
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru/Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów
odbiorowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i
SST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisją przerwie swoje czynności odbiorowe i
ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób w nim przebywających, komisja dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2.

Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
 szczegółowe specyfikacje techniczne SST (podstawowe z dokumentów umowy i
ewentualnie uzupełniające lub zamiennej,
 ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST,
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów zgodnie z SST,
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
odbiorowych załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii
telefonicznej, el-en N/N i W/N oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia
terenu,
 Mapę zasadniczą powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z
wpisem przyjęcia do zasobów.
 Protokoły z przeszkolenia osób, które będą przyszłym użytkownikiem tego obiektu,
 Dokumenty odbiorowe należy podzielić na:
o Instalacje silnoprądowe,
o Instalacje słaboprądowe .
o Sieć teleinformatyczna.
 Dokumenty odbiorowe muszą zawierać:
o stronę tytułową,
o spis zawartych i ponumerowanych dokumentów,
Dokumenty te należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającemu lub komisji, w 3
egzemplarzach, 20 dni przed odbiorem końcowym.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
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poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5.

Odbiór przed upływem gwarancji lub rękojmi.
Odbiór przed upływem gwarancji lub rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym lub rękojmi. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót”. PN-IEC 610241-1:2001
Ochrona odgromowa
obiektów
budowlanych.
Zasady ogólne.
Wybór
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

9.
9.1.

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót tymczasowych i prac towarzyszących będą
obejmować:
 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
 Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.
Kwoty za roboty tymczasowe mogą być podane jako wynik końcowy skalkulowany przez inne
przedsiębiorstwo, które uczestniczy w pracach towarzyszących (np. Zakład Energetyczny,
Rejon Energetyczny, TPSA).

9.2.

Warunki umowy i wymagania ogólnej specyfikacji technicznej (OST).
Koszt dostosowania się do wymagań warunków i wymagań ogólnych zawartych w OST
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie.

9.3.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z
postępu robót,
 Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
 Opłaty/dzierżawy terenu,
 Przygotowanie terenu,
 Konstrukcje tymczasowych ramp, chodników, barier i oznakowań,
 Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.



Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych
pionowych, poziomych, barier i świateł,
Utrzymanie płynności ruchu publicznego.
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oznakowań




Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1.

Przepisy techniczno-budowlane.

Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych powinny spełniać wymagania
techniczno-budowlane określone w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w
normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania. Poniżej wymieniono najważniejsze
dokumenty prawne określające te wymagania.
10.1.1. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA
Podstawowe wymagania formalne dotyczące instalacji stanowiących wyposażenie obiektów
budowlanych zawarte są w ustawach:
1) Ustawa „Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz.
1126),
2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),
3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r., Nr
147, poz. 1229),
4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 52, poz. 452).
Ponadto wymagania odnośnie do instalacji częściowo określają:
1.
2.
3.

Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250 z późn. zm.),
Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386),
Ustawa „Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504).

Ustawa „Prawo Energetyczne" obowiązująca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, że eksploatacja
urządzeń i instalacji elektrycznych powinna zapewniać racjonalne i oszczędne zużycie energii przy
zachowaniu:
1. niezawodności współdziałania z siecią elektroenergetyczną,
2. bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska,
3. zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a zwłaszcza przepisów prawa budowlanego,
o ochronie przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, o dozorze technicznym, o ochronie dóbr
kultury, o muzeach oraz Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania.
Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych zawarte są przede wszystkim
w rozporządzeniach, początkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach
administracji centralnej -Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury.
Do najważniejszych przepisów z tej grupy należą:
1) Rozporządzenie MGPiB z 14 grudnia 1994 r.w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity -Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz.
140; Dz.U. z 1999 r. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214).
2) Rozporządzenie MGPiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).
3) Rozporządzenie MGPiB z 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r., Nr 8, poz. 38).
4) Rozporządzenie MI z 19 września 2003 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 175, poz. 1504).
5) Rozporządzenie MSWiA z 22 kwietnia 1998 r.w sprawie wyrobów służących do ochrony
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na
podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55, poz. 362).
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6) Rozporządzenie MSWiA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).
7) Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).
8) Rozporządzenie MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania
budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).
9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690).
10) Rozporządzenie MI z 3 marca 2003 r., w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr
120, poz. 1134).
Ponadto niektóre wymagania techniczne odnośnie do instalacji elektrycznych określają:
11) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz.U.
Nr 121, poz. 1138).
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).
13) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 25 września 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957)
określające m.in. warunki przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych oraz
standardy jakościowe obsługi odbiorców.
14) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w
sprawie szczegółowego zakresu obowiązków zakupu energii elektrycznej i ciepła z
odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z
wytwarzaniem ciepła (Dz.U. Nr 104, poz. 971).
15) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).
16) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochrony przeznaczonych do użytku
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. Nr 143, poz. 1393).
W zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych wymagania techniczne określają:
1) Ustawa z 21 lipca 2000 r. „Prawo telekomunikacyjne" (Dz.U. Nr 73, poz. 852).
2) Rozporządzenie Ministra Łączności z 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych
zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz.U. Nr 50, poz. 271).
3) Zarządzenie Ministra Łączności z 2 września 1997 r., w sprawie warunków jakim powinny
odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub
gazów w razie ich skrzyżowania się lub zbliżenia. (M.P. Nr 59, poz. 567).
10.1.2. NORMY
Najważniejszą normą określającą wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych jest
norma wieloarkuszowa:
 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z ustanowionych
dotychczas następujących arkuszy:
 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych
charakterystyk.
 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
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PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów
zewnętrznych.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności
prądowe długotrwałe przewodów.
PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania
izolacyjnego i łączenia.
PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 6: Sprawdzanie.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
Norma N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST 02
02-1.

WSTĘP

02-1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES SST
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót elektrycznych przy budowie oświetlenia parkowego w parku
zabytkowym w Głogówku.
02-1.1.1. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi obowiązującą podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót instalacji elektrycznych związanych
z polegających na budowie linii oświetleniowej elektroenergetycznej N/N.
02-1.1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
zasilaniem elektrycznym linii kablowej rozbudowanego oświetlenia parkowego w parku
zabytkowym. Zakres robót to:
 Oświetleniowa linia kablowa.
 Montaż słupów oświetleniowych.
 Montaż opraw oświetleniowych na projektowanych słupach.
 Montaż uziemienia.
02-1.2. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE
02-1.2.1. Prace towarzyszące:
 Według OST 1.2.1.
02-1.2.2.

Roboty tymczasowe:
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Według OST 1.2.2.

02-1.2.3. Informacje o terenie budowy.
Według OST 1.2.3.
02-1.2.3.1.
Organizacja robót budowlanych.
Organizacja robót budowlanych jest podana w OST w punkcie 1.2.3.1.
Zabezpieczenie placu budowy.
Zabezpieczenie placu budowy jest podane w OST w punkcie 1.2.3.1.
Ochrona przeciwpożarowa.
Ochrona przeciwpożarowa jest podana w OST w punkcie 1.2.3.1.
02-1.2.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Zabezpieczenie osób trzecich jest podane w OST w punkcie 1.2.3.2.
02-1.2.3.3. Ochrona środowiska.
Ochrona środowiska jest podana w OST w punkcie 1.2.3.3.
02-1.2.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Prace remontowe,
montażowe instalacji elektrycznej należy wykonywać tylko przy zachowaniu zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace należy wykonywać mając na sobie odzież
ochronną i kamizelki drogowe, odblaskowe.
02-1.2.3.5. Zaplecza dla potrzeby wykonawcy.
Według OST punkt 1.2.3.5.
02-1.2.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Według OST punkt 1.2.3.6.
02-1.2.3.7. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robót.
Według OST punkt 1.2.3.7.
02-1.2.3.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni.
Według OST punkt 1.2.3.8.
02-1.2.4.

Nazwy i kody robót budowlanych:

1. Dział robót: 45000000-7 Roboty budowlane.
2. Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej..
3. Grupa robót: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych..
4. Klasa robót: 45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie
terenu.
5. Klasa robót: 45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
6. Kategoria robót:
 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.
 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.
 45316110-9
Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego.
 45317000-2
Inne instalacje elektryczne.
02-1.2.5.

Określenia podstawowe.
Według OST punkt 1.2.5.
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02-2.

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i
kontrolą jakości.

02-2.1. Materiały.
02-2.1. 1. Źródła uzyskiwania materiałów.
Źródła uzyskiwania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem,
przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem
materiałów Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące
wymaganych świadectw, atestów, badań laboratoryjnych itp. w języku polskim do
zatwierdzenia. W przypadku nie zaakceptowania tych materiałów przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiał z innego źródła.
02-2.1. 2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
02-2.1. 3.Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, co
najmniej na 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, który nie może mieć gorszych
parametrów technicznych, estetycznych i wyglądzie od projektowanych. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
02-2.1.4. Wymagane materiały.
Słupy oświetlenia ulicznego należy zamówić takie jakie są podane w dokumentacji
projektowej: słupy S-40W + fundamenty B-40B. Fundamenty typu B-40B muszą być
powlekane dwukrotnie warstwą abizolu lub innego środka przeciw wilgoci. Linia kablowa n/n
2
2
typu YAKXS 4x35mm dla oświetlenia parkowego, przewód do oprawy YLgYżo 3x1,5mm ,
Oprawa typu OS-11 LED barwie 2600-3700°K. Bednarka musi być typu FeZn 30x4mm.
Rury ochronne typu DVK Φ75mm, A 75PS dwudzielne oraz DVR Φ 75mm wraz z
dławnicami czopowymi EK 186/75. Tabliczki bezpiecznikowe typu TB-1 i TB-2.
02-2.2.

Transport.
Według OST punkt 2.2.

02-2.3.

Warunki dostawy.
Według OST punkt 2.3.

02-2.4.

Składowanie i kontrola jakości.
Według OST punkt 2.4.

02-3.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót zgodnie z założoną jakością.

02-3.1. Sprzęt.
Według OST punkt 3.1.
02-3.2. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.
Według OST punkt 3.2.
02-4.

Wymagania dotyczące środków transportu.
Według OST punkt 4.1.

02-5.

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

02-5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Według OST punkt 5.1.
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02-5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika projektu i Wykonawcy.
Według OST punkt 5.2.
02-5.3. Roboty elektryczne.
02-5.3.1. Wymagania ogólne.
Prace montażowe można rozpocząć dopiero po przekazaniu placu budowy.
Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wg przyjętej
techniki montażu rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegając obowiązujące przepisy
i normy elektryczne, a w szczególności:
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
2002r, poz.690),
 Prawo Energetyczne,
 Prawo Budowlane,
 Obowiązujące przepisy i normy.
 Norma N SEP-E-004
Przed montażem kabli el-en i przewodów el-en należy się upewnić, czy obwody instalacji
elektrycznej są bez napięcia. Po stwierdzeniu, że nie ma napięcia i podanie napięcia jest
niemożliwe, można przystąpić do montażu instalacji elektrycznej z danego nieczynnego
napięciowo obwodu elektrycznego. Zasilanie linii oświetleniowej należy wykonać zgodnie z
dokumentacją projektową.
02-5.3.2. Wymagania szczegółowe linii kablowej oświetlenia parkowego, montażu kompletnych
słupów oświetleniowych i opraw oświetleniowych.
Zasilanie słupów oświetleniowych odbywać się będzie z projektowanej szafki SOU –
projektowanym kablem YAKXS 4x35 – 0,6/1kV ze względu na typizację kabli. Prace ziemno
kablowe i montażowe słupów oświetleniowych należy wykonać zgodnie z punktem 1.5 i 1.6
dokumentacji projektowej. Roboty ziemno-kablowe i montażowe słupów należy wykonać
wykorzystując rys. E-01, E-02 i E-03. Pod drogami należy przejść kablem na drugą stronę
ścieżki za pomocą przecisku mechanicznego.
Oprawy typu OS-11 LED i barwie 2600-3700°K należy zamontować na projektowanych
słupach S-40W. Słupy należy montować na fundamentach typu B-40B.
02-5.3.3. Wymagania szczegółowe układu pomiarowego.
Układ pomiarowy nie wymaga zmian.
02-5.3.4.1.

Zasady układania kabli.
Kable należy układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Przy układaniu powinny być
zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się
na trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady ochrony środowiska. Zastosowana technologia
układania kabli powinna uniemożliwiać:
- tarcie zewnętrznej warstwy kabla o ściany lub dno wykopu, kanału albo tunelu;
- przekroczenie dopuszczalnej siły naciągu.

Temperatura kabli przy układaniu.
Temperatura kabli przy układaniu powinna być nie niższa od wartości podanej przez producenta kabli.
Zginanie kabli.
Przy zaginaniu kabel można zagiąć tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien
być nie mniejszy od podanego przez producenta kabli.
Jeżeli brak danych, to promień gięcia kabla powinien być nie mniejszy niż:
25-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji polietylenowej
o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV,
20-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli jednożyłowych,
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15-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli wielożyłowych,
10-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych.
02-5.3.4.2. Układanie kabli.
Kable należy układać w taki sposób, aby w normalnych warunkach pracy nie wywoływały
niepożądanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable ułożone obok siebie nie powinny się stykać.
Dopuszcza się jednak stykanie ze sobą na całej długości kabli:
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do l kV przyłączonymi do tego samego odbiornika,
- elektroenergetycznych jednożyłowych stanowiących jedną linię,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych.
Dopuszcza się stykanie kabli o napięciu znamionowym nie wyższym niż l kV, jeżeli kable te nie
rezerwują się wzajemnie.
Kable jednożyłowe o powłokach metalowych, kable jednożyłowe opancerzone lub kable jednożyłowe
z żyłą powrotną obciążone prądem przemiennym należy tak układać, aby nagrzewanie kabli przez
indukowane prądy było jak najmniejsze.
Osłony otaczające kable jednożyłowe oraz ich zamocowania powinny być wykonane z materiału
niemagnetycznego oraz powinny być dostosowane do sił dynamicznych występujących przy zwarciach
w danej linii.
Dopuszcza się stosowanie osłon otaczających i zamocowań wykonanych z materiału magnetycznego.
jeżeli nie tworzą zamkniętych obwodów magnetycznych.
W osłonie otaczającej z materiału magnetycznego dopuszcza się ułożenie kabli jednożyłowych
tworzących układ trójfazowy.
Pionowe lub pochyłe układanie kabli.
Kable ułożone pionowo lub pochyło powinny być tak zamocowane, aby siła naciągu nie wywoływała
nadmiernych naprężeń w kablu, nie powodowała osiowego przesunięcia kabla i aby miejsca połączeń, tj. mufy i
głowice nie były narażone na naprężenia wzdłużne.
Jeżeli nie można uniknąć siły naciągu w miejscu łączenia kabli opancerzonych drutami, to do łączenia tych kabli
należy stosować mufy przystosowane do przenoszenia naciągu, umożliwiające połączenie pancerzy obu
odcinków kabli. W przypadku łączenie innych kabli należy przy mufie zostawić zapas wystarczający do
skompensowania możliwych przesunięć kabla.
Zakończenia i łączenia kabli.
Zakończenia kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, tzn. UN < 1 kV
Kable o napięciu znamionowym do 1 kV należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci do ich wnętrza.
Zakończenia kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, tzn. UN > 1 kV
Zakończenia kabli należy wykonywać głowicami kablowymi.
02-5.3.4.3. Łączenie kabli.
Kable należy łączyć za pomocą muf kablowych.
Dobór muf i głowic.
Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju
i liczby żył oraz warunków otoczenia w miejscu zainstalowania.
Mufy i głowice powinny być dostosowane do warunków zwarciowych występujących w miejscu
zainstalowania oraz do ustalonej obciążalności długotrwałej.
Miejsce instalowania muf.
Nie dopuszcza się instalowania muf w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Nie zaleca się
stosowania muf w pomieszczeniach, tunelach, kanałach i szybach kablowych; w przypadkach
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koniecznych zastosowania mufy, nie może być ona wykonana w korpusie żeliwnym. W przypadku
układania wiązek kabli składających się z kabli jednożyłowych, zaleca się przesunięcie względem siebie
(wzdłuż kabla) muf na poszczególnych kablach.
Własności muf i głowic.
Własności muf i głowic wg PN-90/E-06401.
Metalowe wkładki muf powinny być przylutowane szczelnie do powłok metalowych kabli.
Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie.
Dopuszcza się wykonywanie wspólnej izolacji w mufach kablowych przy łączeniu kabli o napięciu
znamionowym do 1 kV, jeżeli wnętrze mufy jest wypełnione materiałem o właściwościach izolacyjnych
i uszczelniających.
02-5.3.4.4. Połączenia żył roboczych, żył powrotnych, powłok metalowych i pancerzy kabli.
Własności elektryczne połączeń.
Własności elektryczne połączeń żył wg PN-90/E-06401.
Obciążalność zwarciowa połączeń metalowych powłok kabli, żył powrotnych i pancerzy powinna być
nie mniejsza niż obciążalność zwarciowa łączonych powłok, żył powrotnych i pancerzy.
Wykonanie połączeń.
Metalowe powłoki, żyły powrotne oraz pancerze łączonych odcinków kabli powinny być połączone
metalicznie ze sobą oraz z metalowymi kadłubami muf. głowic oraz uziemieniem. Układ połączeń powłok
metalowych i żył powrotnych kabli jednożyłowych powinien uwzględniać ograniczenie prądów w nich
indukowanych.
Ochrona przeciwporażeniowa.
Uziemienie metalowych korpusów / podstaw głowic powinno być wykonane w sposób widoczny.
Dopuszcza się niewykonanie połączeń metalowych głowic oraz metalowych powłok, żył powrotnych
i pancerzy kabli z uziemieniem jednego końca kabla, jeżeli ma to zapobiec wynoszeniu w warunkach
zakłóceniowych potencjału elektrycznego poza teren stacji przez metalowe powłoki, żyły powrotne
i pancerze kabli lub ograniczyć prąd w żyłach powrotnych, pod warunkiem zastosowania specjalnych
środków do ochrony obsługi przed porażeniem.
W przypadku stosowania głowic z materiału izolacyjnego lub bezgłowicowego zakończenia kabla,
należy metalowe powłoki, żyły powrotne i pancerze kabli połączyć z uziemieniem.
Jeżeli zostaną zastosowane specjalne środki ochronne, zapobiegające porażeniu przy dotknięciu
zewnętrznych metalowych części linii kablowej, to jest dopuszczalne przerwanie elektrycznej ciągłości tych
części wówczas, gdy:
a) stosuje się mufy izolacyjne w celu zapobieżenia przepływowi prądów obcych przez metalowe części
kabla,
b) ma ono zapobiec połączeniu odizolowanych systemów przez metalowe części kabla.
02-5.3.4.7. Oznaczanie linii kablowych.
Oznaczenie kabli.
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone
w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyżowaniu, wejściach do kanałów i osłon otaczających.
Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach i odbiornikach
oraz w takich miejscach i odstępach, aby identyfikacja kabla było jednoznaczna.
Oznaczniki kabli ułożonych w kanałach i tunelach należy umieszczać w odstępach nie większych niż 20 m.
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:
a) numer ewidencyjny linii,
b) typ kabla,
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c) znak użytkownika kabla,
d) rok ułożenia kabla.
W przypadku kabli sygnalizacyjnych dopuszcza się nie umieszczanie na oznacznikach typu kabla.

02-5.3.4.6. Oznaczenie trasy.
Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona siatką, folią lub
folią perforowaną o trwałym kolorze:
niebieskim - kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, tzn. U N ≤ 1 kV;
czerwonym - kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, tzn. UN > 1 kV. Grubość folii
lub folii perforowanej powinna wynosić co najmniej 0,3 mm, a siatki co najmniej 1,5 mm. Powierzchnia
wyperforowanych otworów powinna być nie większa niż 15% powierzchni całkowitej. Wymiar któregokolwiek z
boków lub średnicy otworu siatki lub folii perforowanej powinien być nie większy niż 10 mm, a odległość między
otworami powinna być w dowolnym miejscu nie niniejsza niż 1.5 mm.
Folie i siatki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, które w temperaturze 20 °C ma wydłużenie przy
zerwaniu co najmniej 200%.
Krawędzie folii lub siatki powinny wystawać co najmniej 50 mm poza zewnętrzną krawędź ułożonych kabli. Trasa
kabli ułożonych w ziemi na terenach niezabudowanych powinna być oznaczona trwałymi i widocznymi
oznacznikami. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 100
m. Ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku ułożenia kabla oraz w miejscach skrzyżowań i
zbliżeń.

02-5.3.4.7.

Układanie kabli w ziemi.

Układanie kabli bezpośrednio w ziemi. Wymagania ogólne.
Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy
układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać
warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu, jak
również oznaczyć wg 02-5.3.1.3.
Dopuszcza się zamiast piasku stosowanie mieszaniny piasku i cementu o proporcji nie mniejszej niż 13:1.
Folia lub siatka powinna znajdować się nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25 cm
i nie większej niż 35 cm.
W przypadku skrzyżowań oznaczenia linii krzyżujących się powinny znajdować się na tej samej
wysokości.
Przy układaniu bednarki uziemiającej w tym samym wykopie, w którym ułożono kabel, bednarkę
należy zakopać w dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 10 cm.
Głębokość ułożenia kabli w ziemi.
Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla,
powinna wynosić co najmniej:
100 cm - kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV;
90 cm - kabli o napięciu znamionowym do 30 kV, ułożonych na użytkach rolnych;
80 cm - kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV lecz nie wyższym niż 30 kV, ułożonych
poza użytkami rolnymi;
70 cm - kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi;
50 cm - kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych pod chodnikami, drogą rowerową,
przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz
reklam itp.

- 24 -

Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy
skrzyżowaniu lub obejściu urządzeń podziemnych, to dopuszczalne jest ułożenie kabla na mniejszej
głębokości, jednak na tym odcinku kabel należy chronić osłoną otaczającą.
Głębokość ułożenia kabla w miejscu skrzyżowania z drogami kołowymi, torami szynowymi, rzekami i innymi
szlakami wodnymi powinna spełniać wymagania wg 3.1.6.4, 3.1.6.5, 3.1.6.6. N SEP-E-004
Układanie warstwowe kabli.
Dopuszcza się układanie kabli o napięciu znamionowym do 30 kV bezpośrednio w ziemi, w dwóch lub
więcej warstwach. Głębokość ułożenia górnej warstwy kabli wg 3.1.2. N SEP-E-004.
Pionowa odległość między warstwami kabli powinna wynosić co najmniej 15 cm.
Nie dopuszcza się warstwowego układania kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV.
Układanie kabli wzdłuż ulic i dróg.
Kable należy układać poza częściami dróg i ulic przeznaczonymi do ruchu kołowego, w odległości co
najmniej 50 cm od jezdni i od fundamentów budynków.
Odległości kabli od pni istniejących drzew lub projektowanego zadrzewienia należy uzgodnić
z odpowiednimi władzami terenowymi.
Dopuszcza się układanie w częściach ulic i dróg przeznaczonych do ruchu kołowego kabli w osłonach
otaczających na głębokości co najmniej:
80 cm - kabli o napięciu znamionowym do 30 kV,
100 cm - kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV.
Długość i kształt osłon otaczających kabli ułożonych pod drogami i ulicami musi umożliwić wymianę osłoniętego
kabla.

02-5.3.4.8. Odległości.
Odległości między kablami nie należącymi do tej samej linii kablowej.
Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe na skrzyżowaniu i poziome przy zbliżeniu kabli ułożonych
bezpośrednio w ziemi podano w tablicy 1.
Tablica 1 - Odległości między ułożonymi bezpośrednio w ziemi kablami nie należącymi do tej samej linii kablowej.
Lp.
Charakterystyka kabli krzyżujących się i zbliżających
Najmniejsza dopuszczalna odległość
[cm]
pionowa
skrzyżowaniu

na pozioma
zbliżeniu

przy

1 Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 kV z kablami o tym 15
samym napięciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi

5*

2
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urządzeń 5
o ś w i e t l e n i o w yc h z kablami tego samego przeznaczenia

mogą się stykać

3
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 kV z kablami 15
elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym
1 k V < UN ≤ 30 kV

25

4 Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 1 kV < UN ≤ 30 kV z kablami
tego samego przedziału napięć znamionowych

10
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25

5 Kable różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30kV
6 Kable z mufami innych kabli

nie dopuszcza się jak Ip. 1-5

7 Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30kV z kablami tego 50
samego przedziału napięć znamionowych
*

50

za wyjątkiem p. 2.5.4 wg N SEP-E-004
Tablica 2 - Odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych
urządzeń podziemnych

Lp.

Rodzaj
urządzenia Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm]
podziemnego
kabli o napięciu znamionowym
UN < 30 kV
pionowa
skrzyżowaniu

na pozioma
zbliżeniu

kabli o napięciu znamionowym 3 0 k V <
UN≤ 110 kV

przy pionowa
skrzyżowaniu

na pozioma
zbliżeniu

przy

średnica 50
+
rurociągu

średnica

1

Rurociągi wodociągowe, 25
+
ściekowe, cieplne, gazowe rurociągu
z gazami niepalnymi

2

Rurociągi z gazami i uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż w Ip. 1
cieczami palnymi

3

Zbiorniki z gazami i nie
mogą
krzyżować
cieczami palnymi

się 200

nie
mogą
krzyżować

się uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale
nie mniej niż 250

4

Części podziemne linii nie
mogą
napowietrznych (ustój, krzyżować
podpora, odciążka)

się 40

nie
mogą
krzyżować

się 100

5

mogą
Ściany
budynków i nie
inne
budowle,
np. krzyżować
przyczółki, z wyjąt-kiem
urządzeń
wyszczególnionych w Ip.
1,2,3.4

się 50*

nie
mogą
krzyżować

się 100

6

Skrajna szyna trakcji

+
średnica 25
rurociągu

100 - między osłoną 250*
kabla i stopą szyny;
50 - między osłoną
kabla a dnem rowu
odwadniaj ącego
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średnica 50
+
rurociągu

120 - między osłoną 250
kabla i stopą szyny;
80 - między osłoną
kabla a dnem rowu
odwadniającego

7

Urządzenia do ochrony wg PN-86/E-05003/01. Ochrona
budowli od wyładowań ogólne.
atmosferycznych

odgromowa obiektów

budowlanych. Wymagania

*Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania osłon otaczających i
uzgodnienia odstępstwa z użytkownikami obiektów
02-5.3.4.9.

Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą i z innymi obiektami lub przeszkodami
naturalnymi.

Wymagania ogólne
Skrzyżowania kabli z drogami, ulicami, torami szynowymi, rzekami, kanałami i szlakami wodnymi oraz urządzeniami
podziemnymi i innymi kablami, zaleca się wykonać pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości w najwęższym
miejscu krzyżowanego urządzenia.
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne ułożone bezpośrednio w ziemi powinny być chronione przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości co najmniej po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania,
za pomocą osłony.
Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli między sobą.
Odległości między kablami na skrzyżowaniu i przy zbliżeniu wg tablicy 1.
W przypadku, gdy z uzasadnionych powodów odległości te nie mogą być zachowane, dopuszcza się ich zmniejszenie pod
warunkiem, że każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w ziemi będzie
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości co najmniej 50 cm w obie strony od skrzyżowania
osłoną otaczającą, a przy zbliżeniu przegrodą.
Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń z rurociągami.
Odległości kabli na skrzyżowaniu z rurociągami powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2. Dopuszcza się
zmniejszenie odległości podanych w tablicy 2 Ip. l pod warunkiem:
- wykonania osłony otaczającej kabel, jeżeli kabel jest ułożony nad rurociągiem,
- zastosowania osłony otwartej nad kablem, jeżeli kabel jest ułożony pod rurociągiem.
Wykonanie skrzyżowań z drogami kołowymi.
Skrzyżowania kabli z drogami kołowymi należy wykonać wg 2.4.1. N SEP-E-004.
Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony otaczającej lub kablem a górną powierzchnią
drogi powinna być nie mniejsza niż 80 cm przy układaniu kabli o napięciu znamionowym UN ≤ 30 kV, natomiast nie
mniejsza niż 100 cm przy układaniu kabli o napięciu znamionowym UN > 30 kV. Odległość między górną
częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 cm w przypadku kabli o napięciu
znamionowym UN ≤ 30 kV oraz co najmniej 80 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym UN > 30 kV.
Osłony otaczające powinny wystawać poza:
- krawężnik lub krawędź jezdni na długość co najmniej 50 cm z każdej strony w przypadku kabli o napięciu
znamionowym do 30 kV oraz co najmniej 100 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30
kV;
- rów odwadniający lub nasyp drogi co najmniej 100 cm z każdej strony bez względu na wartość napięcia.
Zbliżenie kabli z urządzeniami do ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych.
W przypadku konieczności ułożenia kabla w ziemi lub kanale w pobliżu urządzeń do ochrony budowli od
wyładowań atmosferycznych należy zastosować środki ochronne wg PN-IEC 61024-1:2001.
02-5.3.4.10.

Układanie kabli w osłonach otaczających umieszczonych w ziemi.
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Postanowienia ogólne.
Osłony otaczające ułożone w ziemi powinny być ze sobą szczelnie połączone tak, aby nie przedostawała
się do ich wnętrza woda i aby nie były zamulane.
W jednej osłonie otaczającej powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednożyłowych tworzących układ wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych oraz kabla elektroenergetycznego i kabli
sygnalizacyjnych przyłączonych do tego samego urządzenia - mogą one być umieszczone w jednej osłonie
otaczającej. Kable jednożyłowe o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV powinny być ułożone w
oddzielnych osłonach otaczających.
Średnica wewnętrzna osłony otaczającej powinna być równa co najmniej 1,5-krotnej zewnętrznej średnicy
wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niż 50 mm. W przypadku ułożenia kilku kabli w jednej osłonie
otaczającej powierzchnia otworu nie powinna być mniejsza niż trzykrotna suma powierzchni przekrojów
ułożonych kabli.
Miejsca wprowadzenia kabli do osłon otaczających powinny być uszczelnione, a kable zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
Głębokość umieszczenia osłon otaczających w ziemi.
Głębokość umieszczenia osłon otaczających w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni
osłony linii kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV, powinna wynosić co najmniej:
40 cm - przy układaniu kabli pod chodnikami,
80 cm - przy układaniu kabli w częściach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu kołowego. Dopuszcza się
zmniejszenie podanych głębokości, jeżeli wymusza to:
- konstrukcja istniejących budowli na trasie kabla,
- przeszkoda, której nie można usunąć lub obejść z zachowaniem powyżej podanych odległości. Głębokość
umieszczenia osłon otaczających w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do górnej Powierzchni osłony linii
kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV, powinna wynosić co naj mniej 100 cm.

02-5.3.4.11.

Układanie kabli w kanałach i tunelach.

Wymagania ogólne.
W kanałach i tunelach należy stosować kable wg 2.3.6. N SEP-E-004. Kable można układać na
konstrukcjach wsporczych, na ścianach i na dnie kanału lub tunelu. Dopuszcza się układanie kabli na konstrukcjach
lub uchwytach podwieszonych do stropu tunelu.
Odległość kabla od ściany powinna wynosić co najmniej 1 cm.
Nie należy układać kabli w miejscach przeznaczonych do poruszania się obsługi. Dopuszcza się układanie
kabli na dnie tunelu w przejściach przeznaczonych do poruszanie się obsługi pod warunkiem założenia podestu nad
kablami.
Przejścia kabli przez przegrody w tunelach powinny być uszczelnione materiałem niepalnym.
Dopuszcza się zasypywanie kanałów kablowych piaskiem, szczególnie w przypadkach zagrożenia wybuchem lub
pożarem.
Rozmieszczenie kabli.
Kable o różnych napięciach znamionowych do 30 kV lub kable sygnalizacyjne powinny być ułożone na oddzielnych
półkach w następującej kolejności od dołu:
1) kable sygnalizacyjne,
2) kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do l kV,
3) kable elektroenergetyczne o najwyższym napięciu znamionowym,
4) kable elektroenergetyczne o kolejnym niższym napięciu znamionowym. Dopuszcza się ułożenie obok siebie na
wspólnej półce kabli:
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a) elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV i sygnalizacyjnych, jeżeli kable te należą do tego
samego urządzenia;
b) elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV i sygnalizacyjnych, jeżeli kable te nie należą do tego
samego urządzenia, pod warunkiem umieszczenia pomiędzy nimi przegrody metalowej:
c) elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż 1 kV i kabli sygnalizacyjnych należących do tego samego
urządzenia, pod warunkiem umieszczenia pomiędzy nimi przegrody metalowej. Kable o napięciu
znamionowym wyższym niż 30 kV powinny być ułożone odrębnymi trasami. Dopuszcza się ułożenie kabli o
napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV pod warunkiem oddzielenia ich od innych kabli przegrodą ognioodporną o
wytrzymałości ogniowej 60°.
Odległości między kablami.
Odległość między kablami elektroenergetycznymi o tym samym napięciu znamionowym do 30
kV powinna być nie niniejsza niż:
a) średnica zewnętrzna ułożonego obok kabla o większej średnicy,
b) dwukrotna średnica kabla jednożyłowego ułożonego w wiązce kabli tworzących układ wielofazowy. Dopuszcza się
zmniejszenie tych odległości wg 2.5.4. N SEP-E-004.
Odległości między kablami elektroenergetycznymi o różnych napięciach znamionowych do 30 kV oraz pomiędzy
warstwami kabli elektroenergetycznych o tych samych lub różnych napięciach znamionowych powinny być nie
mniejsze niż 15 cm. Dotyczy to również odległości między warstwami kabli elektroenergetycznych i
warstwami kabli sygnalizacyjnych.
Mocowanie kabli.
Kable mogą być układane na konstrukcjach wsporczych mocowanych do ścian, stropów lub posadzek. Uchwyty lub
wieszaki nie powinny powodować uszkodzeń ani deformacji kabli. Kable układane na ścianach i pod stropami
powinny być mocowane za pomocą uchwytów lub wieszaków.
Na konstrukcjach wsporczych poziomych kable mogą być ułożone swobodnie, a na konstrukcjach wsporczych
pionowych lub pochyłych powinny być mocowane w sposób uniemożliwiający ich swobodne przemieszczanie.
Skrzyżowania.
Należy unikać wzajemnego krzyżowania się kabli w kanałach i tunelach.
Przy skrzyżowaniach w tunelach i kanałach kabli różnych użytkowników, zaleca się układanie ich na różnych
poziomach. W przypadku konieczności skrzyżowania grup kabli ułożonych na przeciwległych ścianach tunelu na
jednym poziomie, odległość między warstwami kabli powinna wynosić co najmniej 15 cm.
W miejscu skrzyżowania tuneli lub kanałów położonych na jednym poziomie, kable obu tuneli (kanałów)
powinny być oddzielone od siebie osłonami na całej długości skrzyżowania.
02-6.

Kontrola jakości robót, badania oraz odbiory wyrobów i robót budowlanych.

02-6.1. Program zapewnienia jakości.
Według OST punkt 6.1.
02-6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Według OST punkt 6.2.
02-7.2. Certyfikaty, Atesty i deklaracje zgodności.
Przed zamontowaniem tablic rozdzielczych, aparatów elektrycznych i przewodów należy
przedstawić Inspektorowi Nadzoru certyfikaty i deklaracje zgodności lub atesty. Wszelkie
instrukcje od aparatów i urządzeń elektrycznych muszą być w języku polskim również
podczas prac montażowych.
02-6.4. Dokumenty budowy.
02-6.4.1.

Dziennik Budowy
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„.

Jest wymagane pozwolenie na budowę. Będzie wydany Dziennik Budowy.
02-6.4.2.

Książka obmiarów
Według OST punkt 6.4.1.2.

02-6.4.3.

Pozostałe dokumenty budowy
Według OST punkt 6.4.1.3.

02-6.4.4.

Przechowywanie dokumentów budowy
Według OST punkt 6.4.1.4.

02-7.

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

02-7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót.
Według OST punkt 7.1.
02-7.2. Obmiar robót.
02-7.2.1.

Ogólne zasady obmiaru robót.
Według OST punkt 7.2.1.

02-7.2.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową przy robotach montażowych jest m (metr) zamontowanych kabli el-en n/n,
nasypanego piasku do rowu kablowego, ułożonych rur osłonowych wraz z uchwytami, bednarka FeZn
30x4.
3
Jednostką obmiarową przy robotach ziemnych jest m (metr sześcienny) wykopanych i zasypanych
rowów kablowych.
Jednostką obmiarową przy robotach montażowych jest ilość szt. (sztuk) zamontowanych
aparatów elektrycznych, obrobionych kabli, słupów oświetleniowych, fundamentów, tabliczek
bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych wraz ze źródłem,.
Jednostką obmiarową przy robotach montażowych jest ilość kpl. (komplet) zamontowanych
odgromników i przewodów wciąganych w słupy.
02-7.2.3.
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynosi:

Wyszczególnienie
2
rury ochronne DVK Ø75
rury ochronne DVR Ø75
2
kabel YAKXS 4x35mm
2
kabel YLgYżo 3x1,5mm
oprawa OS-11 LED
słup S-40W
fundament B-40B
Złącza słupowe TB-1
źródło SONTPLUS 100
bednarka Fe-Zn 30x4mm
rów kablowy 174+20
dławnica czopowa EK 186/75
Złącza słupowe TB-2
rury ochronne A75 PS
Szafka SOU

jedn.
3
m
m
m
m
kpl
szt
szt
szt
szt
m
m
szt
szt
m
kpl

1. Opłata przyłączeniowa za energię elektryczną
2. Opłata za sanitariaty przewoźne typu TOI-TOI
3. nadzór przez RE, TP SA
4. Nadzór konserwatora zabytków
5. zabezpieczenie rowu kablowego

Razem
4
64
70
461
120
12
12
12
12
12
127
408
10
8
26
1
umowa 1
umowa 1
kpl 1
kpl 1
kpl 1
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02-8.

Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

02-8.1.

Rodzaje odbiorów robót.
 Według OST 8.1.

02-8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Przed zasypaniem rowu kablowego należy powiadomić Inspektora Nadzoru, aby mógł
odebrać linię kablową. Musi być widoczny kabel na całej długości, rury osłonowe
zapiankowane, oznaczniki kablowe. Po nasypaniu 10cm warstwy piasku i bednarkę i
zgłosić Inspektorowi Nadzoru do odbioru, a po jego zgodzie uzupełnić ziemią rodzimą o
20cm. Następnie położyć folię kablową i zgłosić Inspektorowi Nadzoru do odbioru, a po
jego zgodzie uzupełnić ziemią rodzimą, a co 20cm (głębokość zasypania) należy użyć
wibromłota. Po przywróceniu terenu do stanu pierwotnego powiadomić Inspektora
Nadzoru.

02-8.3.

Odbiór częściowy.
Przed posadowieniem fundamentów B-40W należy powiadomić Inspektora Nadzoru, aby
mógł stwierdzić, że fundamenty te są zabezpieczone przed wilgocią. Przed
posadowieniem słupów oświetleniowych i opraw należy powiadomić Inspektora Nadzoru,
aby mógł stwierdzić, że słupy i oprawy te są zgodne z dokumentacją. Przed montażem
w/w urządzeń należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru atesty i certyfikaty lub deklaracje
zgodności.

02-8.4.

Odbiór końcowy.
Wszystkie słupy oświetleniowe i kable przed tabliczką bezpiecznikową muszą być opisane
czytelnie a na żyłach kabli nakleić opisy L1; L2 i L3. Przedstawić protokoły z pomiarów
ochrony przeciwporażeniowej. Wzory protokołów muszą być wcześniej zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Do odbioru końcowego należy przedłożyć oświadczenie
Kierownika robót elektrycznych, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły z
pomiarów elektrycznych.
Dokumenty odbiorowe tak jak jest opisane OST 8.4.2.

02-9.

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

02-9.1.

Ustalenia ogólne.

02-9.2.

Warunki umowy i wymagania ogólnej specyfikacji technicznej (OST).
Według OST punkt 9.2.

02-9.3.

Cena jednostki obmiarowej.

Według OST punkt 9.1.

Cena układania 1m kabla el-en obejmuje:
 Zabezpieczenie placu budowy przed zniszczeniem:
o Zabezpieczenie wykopu,
o Ustawienie tablic i znaków ostrzegawczych,
o Stosowanie kładek z barierkami dla pieszych,
 Wywożenie gruzu na bieżąco i zamiatanie,
 Ułożenie ponowne nawierzchni chodników.
Cena montażu 1kpl. Rur dwudzielnych dla istniejącej linii kablowej ZE obejmuje:
 Dopuszczenie i nadzór ze strony Rejonu Energetycznego.
02-10.

Dokumenty odniesienia.
Według OST punkt 10.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST 03
BADANIA I POMIARY OCHRONY PRZECIW PORAŻENIOWEJ I LUMINANCJI OŚWIETLENIA
03-1.

WSTĘP

03-1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES SST
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót elektrycznych przy budowie oświetlenia parkowego w parku zabytkowym w
Głogówku.
03-1.1.1. Zakres stosowania SST
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót instalacji elektrycznych związanych przy budowie oświetlenia parkowego.
03-1.1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z badaniami
i pomiarami ochrony przeciw porażeniowej i natężenia oświetlenia.
03-1.2. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE
03-1.2.1. Prace towarzyszące:
 Pomiary natężenia oświetlenia po zmierzchu i wykonanie protokołu szt. 2.
 Dopuszczenia i nadzory.
03-1.2.2. Roboty tymczasowe:
 Usługa geodezyjna.
03-1.2.3. Informacje o terenie budowy.
Według OST punkt 1.2.3.
03-1.2.3.1. Organizacja robót budowlanych.
Organizacja robót budowlanych jest podana w OST w punkcie 1.2.3.1.
Zabezpieczenie placu budowy.
Zabezpieczenie placu budowy jest podane w OST w punkcie 1.2.3.1.
Ochrona przeciwpożarowa.
Ochrona przeciwpożarowa jest podana w OST w punkcie 1.2.3.1.
03-1.2.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Zabezpieczenie osób trzecich jest podane w OST w punkcie 1.2.3.2.
03-1.2.3.3. Ochrona środowiska.
Ochrona środowiska jest podana w OST w punkcie 1.2.3.3.
03-1.2.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy.
Według OST punkt 1.2.3.4.
03-1.2.3.5. Zaplecza dla potrzeby wykonawcy.
Według OST punkt 1.2.3.5.
03-1.2.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Należy zabezpieczyć ruch dla osób postronnych w miejscu dokonywania pomiarów elektrycznych.
03-1.2.3.7. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robót.
Według OST punkt 1.2.3.7.
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03-1.2.3.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni.
Nie dotyczy tego zakresu robót budowlanych.
03-1.2.4. Nazwy i kody robót budowlanych:
Dział robót: 45000000-7 Roboty budowlane.
Grupa robót: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych..
Klasa robót: 45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
Kategoria robót:
 45317000-2
Inne instalacje elektryczne.

1.
2.
3.
4.

03-1.2.5. Określenia podstawowe.
Według OST punkt 1.2.5.
03-2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i
kontrolą jakości.
03-2.1. Materiały.
Nie występują
03-2.2. Transport.
Według OST punkt 2.2.
03-2.3. Warunki dostawy.
Według OST punkt 2.3.
03-2.4. Składowanie i kontrola jakości.
Według OST punkt 2.4.
03-3.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót zgodnie z założoną jakością.

03-3.1. Sprzęt.
Według OST punkt 3.1.
03-3.2. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.
Według OST punkt 3.2.
03-4.

Wymagania dotyczące środków transportu.
Według OST punkt 4.1.

03-5.

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

03-5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Według OST punkt 5.1.
03-5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika projektu i Wykonawcy.
Według OST punkt 5.2.
03-5.3. Roboty elektryczne.
03-3.1.1.

Wymagania ogólne zasad wykonywania badań i pomiarów.

Na podstawie obowiązujących przepisów wprowadzonych przez Ustawy "Prawo
Energetyczne" i "Prawo Budowlane" oraz normę PN-EN 60364-6:2008 można
sformułować następujące wymagania ogólne dotyczące badań instalacji i zasilanych z nich urządzeń
elektrycznych:
1) każda instalacja, urządzenie lub układ urządzeń elektrycznych powiązanych
funkcjonalnie podczas montażu i/lub po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do
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eksploatacji oraz okresowo w czasie użytkowania powinny być poddane badaniom,
czyli oględzinom i próbom w celu sprawdzenia czy spełniają stawiane im wymagania;
2) oględziny i próby należy również przeprowadzać po każdej rozbudowie,
modernizacji i zmianie istniejącej instalacji (urządzenia) w celu sprawdzenia czy
rozbudowa lub zmiana są zgodne z wymaganiami norm i czy nie powoduje
pogorszenia stanu bezpieczeństwa;
3) w czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności
w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia oraz zainstalowanego
wyposażenia;
4) badania odbiorcze i okresowe powinny być przeprowadzone przez osoby
posiadające ważne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno pomiarowych w
zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych;
5) do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych należy używać
przyrządów pomiarowych spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej;
6) prace kontrolno-pomiarowe powinny być zakończone protokołem zawierającym m.in. wyniki
pomiarów, jak też ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów oraz
wnioski.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912;
zalicza prace przy wykonywaniu prób i pomiarów do prac wykonywanych w warunkach szczególnego
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.
Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwłaszcza przeprowadzanych przy urządzeniach
pod napięciem występuje szczególnie duże zagrożenie związane z możliwością porażenia prądem
elektrycznym. Z tego względu przy pracach kontrolno-pomiarowych należy stosować szczególne
zasady organizacji pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne.
Można sformułować następujące ogólne zasady bezpieczeństwa wykonywania badań, które należy
przestrzegać podczas przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy
urządzeniach elektrycznych:
1) prace kontrolno-pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym
jedna z tych osób musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurująca osobę
wykonującą te prace, powinna co najmniej być przeszkolona w udzielaniu pomocy przed lekarskiej;
2) podczas wykonywania pomiarów należy używać odpowiednich i bezpiecznych
przyrządów pomiarowych. Przyrządy należy sprawdzać przed użyciem i w razie
potrzeby po wykonywaniu pomiarów;
3) nie należy bez istotnej potrzeby dotykać części czynnych i dostępnych części
przewodzących urządzeń elektrycznych oraz obcych części metalowych, które mogą
znaleźć się pod napięciem;
4) jeżeli istnieje ryzyko dotknięcia nieosłoniętych części pod napięciem, personel
wykonujący pomiary powinien stosować osobisty sprzęt ochronny, podjąć środki
ostrożności zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom
wyładowań łukowych;
5) przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin dla stwierdzenia
kompletności, braku usterek i prawidłowości wykonywania badanego obiektu;
6) przed przystąpieniem do pomiaru należy:
a) zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i
metody badań,
b) określić kryteria oceny wyników pomiarów,
c) ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia
uchybów pomiarowych,
d) przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do
wartości pomierzonych;
7) przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy sprawdzić:
a) zakresy użytych przyrządów pomiarowych,
b) stan izolacji zastosowanych przewodów,
c) stan końcówek przewidzianych do dotykania części będących pod napięciem;
8) jeżeli przewidziany jest montaż układu pomiarowego należy wykonać go starannie i zgodnie ze
sprawdzonym uprzednio schematem;
9) po połączeniu układu pomiarowego z obiektem badanym będącym pod napięciem, nie wolno
dokonywać żadnych zmian w połączeniach przez rozłączanie i przyłączanie końców przewodów;
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10) przed rozpoczęciem pomiarów należy ze stanowiska pomiarowego usunąć wszelkie zbędne
przedmioty, a zwłaszcza niepotrzebne przewody;
11) zwrócić uwagę na urządzenia o dużej pojemności, takie jak kondensatory i kable,
które mogą stanowić zagrożenie nawet po wyłączeniu napięcia;
12) powiadomić osoby postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić
zagrożenie o wykonywaniu pomiarów i zastosować odpowiednie środki zapobiegające tym
zagrożeniom.
Ustanowiona norma PN-EN 50110-1:2001 "Eksploatacja urządzeń elektrycznych" będąca
tłumaczeniem Euronormy EN 50110-1 z 1996 r. określa wymagania dotyczące prób eksploatacyjnych,
obejmujących pomiary i badania. Norma ta podaje w odniesieniu do tych czynności szersze
wymagania niż obowiązujące Rozporządzenie MG z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912.; m.in. norma PN-EN 50110-1:2001 "Eksploatacja urządzeń
elektrycznych" w p.5.3.1.1. podaje, że "pomiary powinny być wykonywane przez osoby
wykwalifikowane (z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem), poinstruowane (pouczone przez
osoby wykwalifikowane) lub osoby niewykwalifikowane, pracujące wyłącznie pod nadzorem osoby
wykwalifikowanej".
DOKUMENTOWANIE PRAC POMIAROWO-KONTROLNYCH
Każda praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokołu z
przeprowadzonych badań i pomiarów.
Protokół z prac pomiarowo-kontolnych powinien zawierać:
1) dane ogólne o obiekcie badań;
2) informacje o wykonujących pomiary;
3) dane o rodzaju badań;
4) dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych;
5) dane o warunkach przeprowadzania badań (szczególnie ważne przy pomiarach
uziemień);
6) tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę;
7) szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji;
8) datę wykonania badań;
9) wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów.
Protokoły z wszystkich kontroli są ważnym elementem dokumentacji eksploatacyjnej. Każde badanie
instalacji elektrycznych zarówno z wyłącznikami różnicowoprądowymi, jak i bez tych wyłączników,
powinno być udokumentowane protokołem z tych badań. Protokoły należy sporządzać zgodnie z
przyjętymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające
aktualne świadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie
posiadającej świadectwa kwalifikacyjnego, lecz musi ona być przeszkolona w zakresie bhp dla prac
przy urządzeniach elektrycznych. Odbiór instalacji elektrycznej powinien odbywać się komisyjnie i być
zakończony protokołem badań odbiorczych. Protokoły z wszystkich kontroli i badań powinny być
załącznikiem do wpisu w książce obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 19.10.1998 w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r.,
Nr 135, poz. 882).
03-3.1.2.

WYMAGANIA ODNOŚNIE KONTROLI METROLOGICZNEJ PRZYRZĄDÓW
POMIAROWYCH
Całokształt spraw związanych z metrologią i wymaganiami dotyczącymi przyrządów
pomiarowych regulowała Ustawa „Prawo o miarach” z 1993 r., która uległa zmianie w
2001r. (Ustawa z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach. Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 636. ). W
rozumieniu ustawy przyrządami pomiarowymi są urządzenia techniczne przeznaczone do
wykonywania pomiarów lub do odtwarzania wartości danej wielkości fizycznej. Ustawa Prawo o
miarach wprowadzała trzy formy kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych:
1) legalizację,
2) uwierzytelnienie,
3) zatwierdzenie typu.
Legalizacja przyrządu pomiarowego jest sprawdzeniem, stwierdzeniem
poświadczeniem przez organ administracji miar, że przyrząd spełnia wymagania przepisów
metrologicznych i może być stosowany w obrocie publicznym do rozliczeń. Wykaz przyrządów
pomiarowych podlegających legalizacji ogłasza Prezes Głównego Urzędu Miar.
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Wykaz ten, sukcesywnie aktualizowany, stanowi załącznik do Zarządzeń ww. Prezesa w sprawie
określenia przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji, warunków i trybu zgłaszania tych
przyrządów oraz wzorów cech legalizacyjnych. Zarządzenia te zamieszczane są w Dzienniku
Urzędowym Miar i Probiernictwa.
W Załączniku do Zarządzenia nr 77 z 1995 r. „Wykonywanie pomiarów odbiorczych i
okresowych w instalacjach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV”, wymieniono 57
przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji, w tym dwa przyrządy do pomiaru wielkości
elektrycznych:
1) liczniki energii elektrycznej i prądu przemiennego,
2) przekładniki prądowe i napięciowe prądu przemiennego do współpracy z licznikami.
Uwierzytelnienie przyrządu pomiarowego to sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie, że przyrząd
pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne ustalone w przepisach, normach, o zaleceniach
międzynarodowych lub innych właściwych dokumentach, a jego wskazania zostały odniesione do
państwowych wzorców jednostek miar i są z nimi zgodne w granicach określonych błędów.
Obowiązkowi uwierzytelniania podlegają przyrządy pomiarowe określone przez Prezesa GUM na
wniosek lub w porozumieniu z zainteresowanym ministrem albo kierownikiem urzędu centralnego,
mające znaczenie dla bezpieczeństwa życia, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.
Aktualny wykaz przyrządów pomiarowych podlegających obowiązkowi uwierzytelniania ogłoszony w
Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 27 z 1996 r., poz. 165 „Wymagania norm i przepisów odnośnie badań
odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych”, zawiera 50 pozycji, w tym jeden
przyrząd do pomiaru wielkości elektrycznych, a mianowicie miernik natężenia pola elektrycznego i
magnetycznego w zakresie częstotliwości radiowych. W wykazie tym znajdują się również przyrządy
używane przez elektryków, a mianowicie: luksomierze, mierniki luminancji oraz mierniki poziomu
dźwięku.
Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego jest decyzją Prezesa GUM dopuszczającą przyrządy
danego typu do legalizacji, uwierzytelnienia lub użytkowania w kraju,
podejmowane na podstawie badań prototypów lub egzemplarzy produkcyjnych tych
przyrządów, po stwierdzeniu, że spełniają wymagania stawiane przyrządom legalizowanym lub
uwierzytelnianym.
Aktualny wykaz przyrządów pomiarowych podlegających obowiązkowi zatwierdzania
typu zawarty w Załączniku do Zarządzenia Prezesa GUM ogłoszonym w Dz. Urz. Miar i Probiernictwa
nr 4 z 1999 r., poz. 31 ( PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych ), zawiera
119 pozycji, w tym następujące pięć przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych i
magnetycznych:
1) mierniki napięcia, prądu, mocy, oporu i przesunięcia fazowego,
2) mierniki uniwersalne i multimetry,
3) użytkowe liczniki energii elektrycznej prądu przemiennego,
4) przekładniki prądowe i napięciowe do współpracy z licznikami,
5) mierniki natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w zakresie częstotliwości
radiowych.
W spisie tym wymienione są również podane wyżej: luksomierze, mierniki luminacji
oraz mierniki poziomu dźwięku. Obowiązkowi zatwierdzenia typu podlegają przyrządy produkowane w
kraju lub sprowadzane z zagranicy. Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu typu przyrządu pomiarowego
jest obowiązkiem podmiotu gospodarczego, osoby fizycznej lub osoby prawnej, przed
wprowadzeniem przyrządów do sprzedaży lub użytkowania w kraju.
Sukcesywnie w Dz. Urz. Miar i Probiernictwa ukazują się Obwieszczenia Prezesa GUM podające
rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych. Takim rejestrem zatwierdzonych typów
przyrządów pomiarowych w okresie od 01.04. do 30.06.2000 r. zawierający blisko trzysta pozycji (w
tym 37 przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych i magnetycznych) jest Obwieszczenie z
26.09.2000 r. zamieszczone w Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 5 z 2000 r., poz. 36. W poprzednim
wykazie opublikowanym w Załączniku do Obwieszczenia z 02.06.2000 r. (Dz. Urz. Miar i
Probiernictwa nr 3 z 2000 r., poz. 17) zamieszczono 247 pozycji, w tym 23 przyrządy do pomiaru
wielkości elektrycznych i magnetycznych. Należy zwrócić uwagę na niezbyt czytelną sytuację
dotyczącą mierników impedancji pętli zwarcia oraz mierników oporu izolacji.
Odnośnie do tych pierwszych Prezes GUM wydał dwa zarządzenia:
1) Zarządzenie nr 12 z 30.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia przepisów
metrologicznych o miernikach oporu pętli zwarcia (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr
3 z 1999 r., poz. 14),
2) Zarządzenie nr 13 z 30.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania
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mierników oporu pętli zwarcia (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 3 z 1999 r., poz.
15).
Podobnie w odniesieniu do mierników oporu izolacji ukazały się dwa zarządzenia Prezesa GUM:
1) Zarządzenie nr 18 z 11.07.2000 r. w sprawie wprowadzenia przepisów
metrologicznych o miernikach oporu izolacji (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 4 z
2000 r., poz. 20),
2) Zarządzenie nr 29 z 11.07.2000 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania
mierników oporu izolacji (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 4 z 2000 r., poz. 21).
W zarządzeniach nr 12 (Wskazówki wykonywania badań odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji
elektrycznych do 1 kV w świetle wymagań europejskich. COBR „Elektromontaż”, Warszawa) i nr 18
(PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze) wprowadzono przepisy metrologiczne odpowiednio w odniesieniu do
mierników oporu pętli zwarcia i mierników oporu izolacji oraz wymagania, jakim powinny odpowiadać
mierniki podlegające kontroli metrologicznej, warunki ich stosowania oraz okresy ważności dowodów
kontroli metrologicznej.
W dokumentach tych nie stwierdzono jasno obowiązkowi jakiej kontroli podlegają te
mierniki.
W końcowej części załącznika do zarządzenia nr 12 zapisano, iż w wyniku stwierdzenia, że
sprawdzany miernik oporu pętli zwarcia odpowiada wymaganiom przepisów metrologicznych, wydaje
się świadectwo uwierzytelnienia, ważne przez 13 miesięcy.
Jednocześnie określono, że termin, do którego te mierniki mogą być wprowadzane do obrotu lub
użytkowania jest określony w decyzji o zatwierdzaniu typu, co sugeruje, że mierniki te podlegają
obowiązkowi zatwierdzania typu i uwierzytelniania.
Z kolei w Załączniku do zarządzenia nr 18 dotyczącego mierników oporu izolacji
podano, że dowodami kontroli metrologicznej tych mierników są:
1) decyzje o zatwierdzeniu typu oraz
2) świadectwo uwierzytelniania w przypadku zgłaszania przyrządu na wniosek
zainteresowanego.
Artykuł 15 Ustawy „Prawo o miarach” przewiduje, że przyrządy pomiarowe nie
podlegające legalizacji ani obowiązkowemu uwierzytelnieniu mogą być uwierzytelniane na wniosek
zainteresowanych. Z możliwości zgłaszania do uwierzytelniania korzystają na ogół producenci
przyrządów pomiarowych przeznaczonych do pomiarów instalacji, dla zwiększenia wiarygodności i
promocji przyrządów na rynku. Celowym jest również przeprowadzenie okresowego sprawdzania
każdego przyrządu pomiarowego, polegającego na porównaniu jego wskazać z przyrządem
wzorcowym. Częstość sprawdzania powinna wynikać z realnych potrzeb użytkownika, tak aby miał on
zaufanie do wiarygodności wskazać użytkowanych przyrządów pomiarowych.
W 2001r. w nowej ustawie Prawo o miarach, której główne rozstrzygnięcia weszły w
życie od 01 stycznia 2003r. zapisano, że przyrządy pomiarowe zalegalizowane lub
uwierzytelnione przed dniem wejścia w życie ustawy, niespełniające jej przepisów, mogą być nadal
legalizowane, o ile spełniają wymagania dotychczasowe przepisów, lecz nie dłużej niż przez 10 lat od
dnia wejścia w życie nowej ustawy. W sprawach wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną
przed dniem wejścia w życie nowej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Do czasu wejścia w
życie przepisów wykonawczych prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych odbywa się
na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż przez 1 rok od dnia wejścia w życie
nowej ustawy.
Ustawa „Prawo o miarach” z 2001 r. wprowadziła wiele istotnych zmian w przedstawionych powyżej
wymaganiach.
W ustawie tej rozróżniono następujące formy prawnej kontroli metrologicznej:
1) zatwierdzenie typu – wskazanie na podstawie wyników przeprowadzonych badań, że typ przyrządu
pomiarowego spełnia wymagania metrologiczne określone we
właściwych przepisach,
2) legalizacja – sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że
przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych
przepisach.
Tak więc dla zatwierdzenia typu wykonuje się badania jedynie na wybranej grupie
przyrządów danego typu a dla legalizacji badaniom musi być poddany każdy egzemplarz przyrządu.
Należy również zauważyć, że zniesiono pojęcie „uwierzytelnienie”.
Pojęcie „legalizacja” będzie obejmowało:
1) legalizację pierwotną – legalizację przyrządu pomiarowego po raz pierwszy po
wyprodukowaniu, przed wprowadzeniem go do obrotu lub użytkowania,
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2) legalizację ponowną – każdą kolejną legalizację przyrządu pomiarowego,
3) legalizację jednostkową – legalizację pierwotną przyrządu pomiarowego w
wykonaniu jednostkowym, skonstruowanego dla określonego, szczegółowego
zastosowania; obejmuje ona swoim zakresem badania wykonane w ramach
zatwierdzenia typu.
Prawnej kontroli metrologicznej podlegają przyrządy pomiarowe stosowane:
1) w ochronie zdrowia, życia i środowiska,
2) w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3) w ochronie praw konsumenta,
4) przy pobieraniu opłat, podatków, niepodatkowych należności budżetowych oraz
ustalania opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy
pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń.
Wymienione przyrządy pomiarowe z uwzględnieniem dziedzin pomiarowych oraz
zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych określi w
drodze rozporządzeń Rada Ministrów. Rada Ministrów będzie również w drodze rozporządzenia
określała m.in. rodzaje przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzania typu a
także rodzaje przyrządów pomiarowych, które mogą być naprawiane lub instalowane wyłącznie przez
upoważnionych przedsiębiorców.
W marcu 2003 r. ukazało się Rozporządzenie MGPiPS z 200.02.2003 r., które określiło rodzaje
przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzaje przyrządów,
które są legalizowane bez zatwierdzania typu.
W grupie pierwszej wśród jedenastu grup przyrządów podlegających prawnej kontroli
metrologicznej znajdują się następujące przyrządy pomiarowe służące do pomiaru wielkości
elektrycznych i magnetycznych:
1) liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 0,2;
0,5; 1 i 2;
2) przekładniki prądowe, napięciowe i kombinowane klasy dokładności 0,5
dokładniejsze do współpracy z licznikami podanymi wyżej;
3) mierniki natężenia pola.
W grupie przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzania typu nie ma
wymienionych przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych. Analiza wymagań Rozporządzenia z
MGPiPS z 20.02.2003 wykazuje, że nie określa ono wymagań w odniesieniu do przyrządów
pomiarowych stosowanych w badaniach eksploatacyjnych i odbiorczych instalacji elektrycznych.
Prawna kontrola metrologiczna przed wprowadzeniem przyrządów pomiarowych do
obrotu lub użytkowania, wg nowego Prawa o miarach będzie wykonywana zgodnie z
procedurami oceny zgodności (modułami), a w szczególności poprzez badania typu
potwierdzone decyzją zatwierdzenia typu, legalizację pierwotną, legalizację jednostkową, natomiast
dla przyrządów pomiarowych będących w użytkowaniu, poprzez legalizację ponowną.
Organami administracyjnymi miar są:
1) prezes Głównego Urzędu Miar,
2) dyrektorzy okresowych urzędów miar,
3) naczelnicy obwodowych urzędów miar.
Wykonują oni swoje zadania poprzez odpowiednie urzędy.
03-4.1. Wymagania szczegółowe zakresu badań i pomiarów odbiorczych.
Badania i pomiary odbiorcze obejmują:
1) oględziny mające dać odpowiedź na pytanie czy zainstalowane urządzenia
elektryczne spełniają wymagania bezpieczeństwa, podane w odpowiednich
normach przedmiotowych, oraz
2) próby i pomiary mające dać odpowiedź na pytanie czy zachowane są wymagane
parametry techniczne.
Norma PN-EN 60364-6 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.” zawiera zakres prób odbiorczych. Norma wymaga, aby każda
instalacja przed przekazaniem do eksploatacji była poddana oględzinom i próbom, celem sprawdzenia
czy zostały spełnione wymagania normy. Przed przystąpieniem do prób należy udostępnić
wykonującym sprawdzenie instalacji dokumentację techniczną wraz z protokołami oględzin i prób
cząstkowych wykonanych podczas montażu.
Oględziny to pierwszy etap pomiarów, który należy wykonać przed przystąpieniem do prób przy
odłączonym zasilaniu, z zachowaniem ostrożności celem zapewnienia
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bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia.
Oględziny mają potwierdzić, że zainstalowane urządzenia:
1) spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach;
2) zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami ww. normy i
nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo;
3) mają właściwy sposób ochrony przed porażeniami i pożarami;
4) mają właściwie oznaczone przewody neutralne, ochronne i fazowe oraz
zabezpieczenia i aparaturę;
5) mają zapewniony dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw.
W trakcie oględzin należy dokonać sprawdzenia:
1) sposobu ochrony przed porażeniami oraz wielkości odstępów (gdy zastosowano
bariery, umieszczenie poza zasięgiem ręki, ogrodzenia albo izolowanie stanowiska);
2) obecności przegród ogniowych i innych środków zapobiegających
rozprzestrzenianiu pożaru i ochronie przed skutkami cieplnymi. Urządzenia
elektryczne nie mogą stwarzać zagrożenia pożarowego dla materiałów znajdujących
się w pobliżu. Urządzenia, które mogą powodować łuk lub iskrzenie, mają być:
a) osłonięte materiałami odpornymi na działanie łuku,
b) odgrodzone materiałami odpornymi na działanie łuku od elementów, w
stosunku do których łuk może powodować szkody,
c) tak montowane, aby łuk łatwo zgasł.
Gdy urządzenia elektryczne zawierają dużą ilość cieczy palnej należy przewidzieć środki
uniemożliwiające jej rozprzestrzenianie (studzienki w komorach transformatorów).
3) doboru przekrojów przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia;
4) wyboru i nastawienia urządzeń ochronnych i sygnalizacyjnych;
5) doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych;
6) umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych i innych podobnych informacji;
7) poprawności połączeń przewodów.
Norma PN-EN 60364-6 określa zakres prób odbiorczych, które w zależności od potrzeb obejmują:
1) próbę ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń
wyrównawczych;
2) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
3) sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów;
4) pomiar rezystancji podłogi i ścian;
5) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania;
6) pomiar rezystancji uziemienia uziomu;
7) sprawdzenie biegunowości;
8) próbę wytrzymałości elektrycznej izolacji;
9) próbę działania;
10) sprawdzenie skutków cieplnych;
11) pomiar spadku napięcia.
03-5.1. Wymagane uprawnienia osób wykonujących prace kontrolnopomiarowe.
Wykonujący pomiary ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność przygotowania,
przeprowadzenia i oceny wyników pomiarów. Jest on również odpowiedzialny za
zapewnienie w czasie pomiarów bezpieczeństwa wykonawców tych prac oraz osób
postronnych. Z tego względu Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 r. w sprawie
wymagań kwalifikacyjnych zezwala na wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach,
urządzeniach i sieciach elektrycznych wyłącznie przez osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku E (Eksploatacja), które posiadają
potwierdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.
Uprawnienia takie nadają Komisje Kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki. Od wielu lat sprawdzenie kwalifikacji oraz nadawanie uprawnień jest domeną
Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób na stanowisku Eksploatacji w odniesieniu
do uprawnień do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych przewiduje sprawdzenie znajomości:
1) częstotliwości i zakresu wykonywania pomiarów i badań,
2) warunków przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych,
3) przygotowania i przeprowadzenia pomiarów,
4) zasad i metod pomiarowych oraz przyrządów pomiarowych,
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5) sporządzania protokołów z badań i oceny wyników pomiarów.
Wspomniane wyżej Rozporządzenie MG w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów
urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych,
przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie
kwalifikacji; przewiduje również możliwość nadawania uprawnień pomiarowych dla osób Dozoru, ale
uprawnienia te nie upoważniają do bezpośredniego wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, ale do
kierowania czynnościami osób wykonujących te prace i nadzorowania tych czynności. W odniesieniu
do tych osób wymagana jest znajomość:
1) zasad wykonywania pomiarów eksploatacyjnych,
2) metod badań i przyrządów pomiarowych,
3) interpretacji i oceny wyników pomiarów.
Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie Ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie innych ustaw,
wprowadza w art. 62.5. wymaganie, aby kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i
piorunochronnych przeprowadzały osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu
dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych.
03-6. Kontrola jakości robót, badania oraz odbiory wyrobów i robót budowlanych.
03-6.1. Program zapewnienia jakości.
Według OST punkt 6.1.
03-6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Według OST punkt 6.2.
ZASADY WYBORU METODY BADAŃ I WYMAGANIA ODNOŚNIE DO DOKŁADNOŚCI POMIARÓW
Bardzo ważne znaczenie w zakresie przeprowadzania badań odgrywa wybór właściwej metody
pomiarów i dobór wykorzystujących tę metodę przyrządów pomiarowych. Zwykle przy wyborze
metody wykonania pomiarów dąży się do tego, aby była to metoda możliwie najprostsza, jednak
zapewniająca osiągnięcie wymaganej dokładności pomiarów.
Wybór właściwej metody pomiarowej wymaga:
1) zapoznania się z dokumentacją techniczną obiektu,
2) zapoznania się ze specyfiką obiektu mierzonego,
3) analizy występujących uwarunkowań.
Istotne znaczenie odgrywa kwestia analizy uwarunkowań wewnętrznych wynikających ze specyfiki
obiektu badanego oraz uwarunkowań zewnętrznych związanych z oddziaływaniem czynników
środowiskowych otoczenia (np. temperatury). Przykładowo przy pomiarze impedancji pętli zwarciowej
istotne znaczenie dla wykonania poprawnego pomiaru
odgrywa:
1) ustalenie charakteru obwodu mierzonego, a więc stosunku R/X,
2) ustalenie wartości i charakteru (cos.) istniejącego obciążenia prądowego,
3) określenie występujących wahań napięcia sieci.
Wpływ stosunku R do X impedancji pętli zwarciowej zależy od rodzaju użytego
obciążenia pomiarowego oraz od rodzaju badanej instalacji. W praktyce pomiarowej do pomiarów
impedancji pętli zwarciowej używane są przyrządy, w których należy uwzględnić współczynnik
korygujący zależny od stosunku R/X pętli oraz przyrządy, które same wyznaczają kąt impedancji pętli.
Również rodzaj badanej instalacji pozwala wstępnie oszacować, czy wpływ stosunku R/X impedancji
pętli może powodować znaczący błąd pomiaru. Mały stosunek R/X występuje w sieciach
rozdzielczych o małej impedancji, natomiast w instalacjach odbiorczych o małych przekrojach, np.
mieszkaniowych R >>X. W związku z tym do badania obu rodzajów instalacji powinny być stosowane
inne mierniki.
Można sformułować następujące ogólne zasady stąd wynikające:
1) przy pomiarach w instalacjach, dla których stosunek R/X > 3, czyli w obwodach
odbiorczych o małych przekrojach, zlokalizowanych daleko od źródła zasilania,
możemy stosować mierniki, które mierzą tylko rezystancję pętli zwarcia;
2) przy pomiarach w instalacjach, dla których stosunek R/X wynosi 1 do 3, przy
korzystaniu z mierników, które mierzą rezystancję pętli zwarcia, należy stosować
współczynnik korekcyjny k lub korzystać z mierników, które mierzą impedancję pętli
zwarcia;
3) przy pomiarach w instalacjach, dla których stosunek R/X<1, czyli w sieciach
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rozdzielczych, na podstacjach, w pobliżu transformatorów, należy korzystać z
mierników, które mierzą impedancję pętli zwarcia i wymuszają w miarę duży prąd
pomiarowy zwarcia.
03-6.3. Przy pomiarach impedancji pętli zwarciowych problem praktyczny stwarza potrzeba
pomiaru impedancji w granicach od 10 do 100 m., charakterystycznych dla obwodów sieci
rozdzielczych, zwłaszcza przemysłowych. Wymaga to stosowania specjalnych rozwiązań układowych
mierników, a więc stosowania metod różnicowych o wielu cyklach pomiarowych pozwalających na
dokonywanie pomiarów tak małych oporności z błędem nie przekraczającym 20%.
Z kolei błąd wynikający z wahań napięcia sieci jest błędem przypadkowym,
spowodowanym zmianami napięcia ze względu na zmiany obciążenia w sieci. Wartość wahań
napięcia jest trudna do oszacowania. Jednocześnie może być zbliżona do różnicy napięcia z i bez
obciążenia pomiarowego. Stąd, wykonując pomiary z długim czasem odczytu (np.
metodą techniczną), należy się liczyć z wystąpieniem tego rodzaju niedokładności, która może
znacznie wypaczyć wynik pomiaru. Ograniczenie błędu wynikającego z wahań napięcia może być
osiągnięte poprzez skrócenie czasu pomiaru do 10 – 20 µs. Skrócenie czasu pomiaru zmniejsza
możliwość wystąpienia błędu od wahań napięcia, ale jednocześnie zwiększa możliwość błędu od
stanów przejściowych.
Przy pomiarach oporności w praktyce eksploatacyjnej stosowane są trzy metody pomiarów:
1) metoda techniczna,
2) metoda kompensacyjna,
3) metoda mostkowa.
Wybór metody pomiarowej jest związany z wielkością mierzonej oporności i wymaganą dokładnością
pomiaru. Przy stosowaniu metody technicznej wykorzystujemy woltomierz i amperomierz, stosując
metodę dokładnego pomiaru napięcia w przypadku małych oporności mierzonych i metodę
dokładnego pomiaru prądu w przypadku pomiaru dużych oporności.
Metoda techniczna jest zalecana np. w przypadku pomiaru małych oporności uziemień (do 12 .) oraz
do pomiarów złożonych układów uziomowych. W przypadku pomiaru rezystancji przewodów i uzwojeń
w praktyce pomiarowej stosuje się zwykle metody mostkowe, wykorzystując mostek Thomsona w
przypadku pomiaru małych rezystancji (od 500 µ. do 6000 m.) oraz mostek Wheatstone’a
przeznaczony do pomiarów rezystancji w zakresie od 500 m. do 5000 k.. Istotne znaczenie mają
pomiary stanu izolacji urządzeń i instalacji elektrycznych. Pomiary rezystancji izolacji wykonuje się
prądem stałym (aby wyeliminować wpływ pojemności na wynik pomiaru) stosując mierniki izolacji o
różnych napięciach znamionowych (50, 100, 250, 500, 1000, 2500 V).
Napięcie pomiarowe użytego miernika zależy od napięcia znamionowego sprawdzanego obwodu lub
urządzenia, i tak:
1) w obwodach do 50 V (SELV, PELV) stosujemy napięcie pomiarowe 250 V,
2) w obwodach 50 V do 500 V stosujemy napięcie pomiarowe 500 V,
3) w obwodach 500 V do 1000 V stosujemy napięcie pomiarowe 1000 V.
Napięcie pomiarowe 2500 V stosowane jest przy badaniach kabli elektroenergetycznych o napięciu
znamionowym 1000 V oraz przewodów, kabli i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu
znamionowym powyżej 1000 V. Pomiar powinien być przeprowadzony w warunkach zbliżonych do
warunków normalnych podczas pracy, tj. w temperaturze 15-25 °C i przy wilgotności 40-75% przez
około 60s. Przy porównywaniu zmierzonych wartości rezystancji izolacji należy pamiętać o jej
zależności od temperatury. Ze wzrostem temperatury o 10 °C wartość rezystancji izolacji zmniejsza
się w przybliżeniu dwukrotnie, przy obniżaniu temperatury – przeciwnie.
Dokładność wykonywanych pomiarów zależy w głównej mierze od:
1) klasy dokładności i zakresu zastosowanych przyrządów pomiarowych,
2) dokładności odczytu wyników pomiarów,
3) wyboru właściwej metody wykonywania pomiarów,
4) dokładności odwzorowania elementów układu pomiarowego,
5) umiejętności uwzględniania uwarunkowań wynikających ze specyfiki badanego
obiektu i zmian jego parametrów w czasie.
Ze względu na brak krajowych uregulowań prawnych kwestii dokładności pomiarów przy badaniach
instalacji elektrycznych do czasu opracowania odpowiednich wymagań, niektórzy zalecają korzystanie
w tym zakresie z wymagań normy niemieckiej DIN VDE 0413 określających błędy graniczne
pomiarów, podane w tabeli 1.
Tabela 1. Graniczne błędy pomiarów przy badaniach instalacji elektrycznych według DIN VDE 0413
Rodzaj pomiarów
Błąd graniczny
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Pomiar rezystancji izolacji ± 30%
Kontrola stanu izolacji sieci ± 15%
Pomiar oporu pętli zwarciowej ± 30%
Pomiar oporu przewodów ochronnych i
połączeń wyrównawczych ± 30%
Pomiar rezystancji uziemienia ± 30%
Badania ochrony przeciwporażeniowej z
wyłącznikami różnicowoprądowymi: a) ± 20%
pomiar napięcia dotykowego b) pomiar ± 10%
prądu różnicowego
Należy zwrócić uwagę na fakt, że znacznie ostrzejsze wymagania odnośnie do dokładności pomiarów
stawia norma PN-E-04700:1998, podająca wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań
odbiorczych urządzeń i układów elektrycznych, która w p. 3.2.6. mówi, że błąd pomiaru nie powinien
być większy niż 5%.
03-6.4. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy
Nie jest wymagane pozwolenie na budowę, lecz zgłoszenie. Będzie wydany wewnętrzny
Dziennik Budowy.
03-6.4.2. Książka obmiarów
Według OST punkt 6.4.1.2.
Pozostałe dokumenty budowy
Według OST punkt 6.4.1.3.
Przechowywanie dokumentów budowy
Według OST punkt 6.4.1.4.
03-7.1. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Ogólne zasady przedmiaru robót.
Według OST punkt 7.1.
03-7.2.1. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót.
Według OST punkt 7.2.1.
Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową przy robotach pomiarowych jest pomiar obwodów elektrycznych.
Jednostką obmiarową przy robotach pomiarowych jest pomiar rezystancji uziemienia.
Jednostką obmiarową przy robotach pomiarowych jest ilość szt. (sztuk) zbadanej instalacji
uziemiającej, impedancji pętli zwarcia oraz natężenia oświetlenia.
Jednostką obmiarową przy robotach pomiarowych jest odcinek badanych obwodów elektrycznych.
Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynosi:
Pomiar obwodu n/n 1-fazowego
Badanie linii kablowej
Pomiary rezystancji uziemienia
Pomiary natężenia oświetlenia
Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
Rodzaje odbiorów robót.
Według OST 8.1.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Takie roboty nie występują
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-48 pomiarów
-48 odcinków
-16 szt.
-48 szt.

Odbiór częściowy.
Wykonawca dopiero po wykonaniu pomiarów rezystancji izolacji będzie mógł podać napięcie na
zmierzone obwody dopiero, po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Inspektora Nadzoru i
przedstawieniu mu tych badań w formie protokołu.
Odbiór końcowy.
Do odbioru końcowego należy przedłożyć protokół odbioru z Rejonu Energetycznego w zakresie
układu pomiarowego. protokoły z pomiarów elektrycznych.
Dokumenty odbiorowe tak jak jest opisane OST 8.4.2.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Ustalenia ogólne.

Według OST punkt 9.1.

Warunki umowy i wymagania ogólnej specyfikacji technicznej (OST).
Według OST punkt 9.2.
Cena jednostki obmiarowej.
Cena pomiarów obejmuje:
Przywiezienie, rozłożenie sprzętu pomiarowego, wykonanie pomiarów elektrycznych, złożenie sprzętu
i wywiezienie.
Cena pomiaru natężenia oświetlenia obejmuje:
Umówienie się z Użytkownikiem na pomiary w takich godzinach, aby było 1h po zmierzchu.
Rozłożenie przyrządu pomiarowego i odczekanie pięciu minut do czasu poprawnej pracy sondy i
opraw oświetleniowych.
Dokumenty odniesienia.
Przepisy techniczno-budowlane.
Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych powinny spełniać wymagania technicznobudowlane określone w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach
wprowadzonych do obowiązkowego stosowania. Poniżej wymieniono najważniejsze dokumenty prawne
określające te wymagania.

03-10.1. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA
Według OST punkt 10.1.
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