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ST-00.00.00  Wymagania ogólne 

1. CZEŚĆ OGÓLNA 1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00 są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: Budowa odwodnienia  
boiska piłkarskiego z nawierzchni syntetycznej , odwodnienia boiska wielofunkcyjnego i kortu 
tenisowego.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych 
asortymentów robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: Chodnik - 
wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz 
robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera (inspektora nadzoru) Projektant - 
uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. Przetargowa 
dokumentacja projektowa - cześć dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębna całość konstrukcyjna lub 
technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz 
ochrona budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa i ST. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią cześć 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek.W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektowa i ST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i 
wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowna. 
1.5.5. 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 własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy. 
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. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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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 techniczna wydana przez uprawniona 
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 
ubycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca ubył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich ubycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. 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 czasowa dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 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 Zamawiającego. 
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 
odpowiednia 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 umownej. 
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia 
robót zgodnie z art. 21a „Prawa budowlanego". 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia umywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Zamawiającego). 
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 Zamawiającego powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest żnąc wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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 udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 
a) Zamawiający będzie miał zapewniona współprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na ubycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przezWykonawcę. 2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co 
najmniej l tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 
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 oferta 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umowa. 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW 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 będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 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 Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 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 rozważana kwestie. Polecenia 
Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole 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 
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Zamawiający 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 
zapewniająca 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, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważna legalizacje, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie 
mięć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiający 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 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. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mięć zapewniona możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacjiZamawiającego. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów 
i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
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wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i 
ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacja określona w pkt. l , które spełniają 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 musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Oferent powinien dołączyć autoryzacje producenta na dostawę i montaż nawierzchni syntetycznej. 
6.7. Dokumenty budowy 
(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 data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem 
Wykonawcy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Zamawiającego 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 Zamawiającego, 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i 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 wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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- 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 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Dzienniki budowy, 
badania 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 Zamawiającego. 
(2) Dokumenty laboratoryjne 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.  
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulęgających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod trawę 
syntetyczna, potwierdzone przez badania laboratoryjne. 



INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - PROJEKTOWANIE INSTALACJI WOD KAN, CO I GAZ  

tel. 603-035-399, 696-815-820 

 

10 

7.3. 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 Zamawiający. 
7.4. Odbiór ostateczny 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 budowy z wpisem do bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcieZamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST. W 
toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulęgających 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 termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 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. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, 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 rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
7. opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 
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. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopie 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 Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT 
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8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych w 
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w dokumentacji projektowej. 
8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nic wyszczególnione w kosztorysie. 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29 
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ST-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  

 

1. CZEŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-01.00.00 są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usytuowaniem obiektów i ich punktów 
wysokościowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu położenie obiektów inżynierskich. W zakres robót 
pomiarowych, związanych z położeniem obiektów inżynierskich i ich punktów wysokościowych wchodzą: 
b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi i punktów 
wysokościowych, 
c) uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
d) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
f) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wym. dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00.00 
„Wymagania ogólne" 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone 
poza granica robótziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mięć średnice od 0,15 do 
0,20 m i długość od 1,5 do1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane 
średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni 
bolce stalowe średnicy 5 MRN i długości od 0,04 do 0,05 m. „Swiadki" powinny mięć długość około 0,50 m 
i przekrój prostokątny. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego obiektów i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
1. teodolity lub tachometry, 
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2. niwelatory, 
3. dalmierze, 
4. tyczki, 
5. łaty, 
6. taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia obiektów i ich punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia obiektów inżynierskich można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wyk. robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od l do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno bycz mieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiającego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane 
przez Zamawiającego, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 
Zamawiającego oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie 
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nalezą do obowiązków 
Wykonawcy. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe obiektów i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granica robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 50 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty 
wysokościowe (repery robocze) przy każdym obiekcie inżynierskim. 
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Maksymalna odległość miedzy reperami roboczymi w terenie płaskim powinna wynosić 50 metrów, 
natomiast w 
terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów 
towarzyszących. Jako 
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach o obrębie realizacji 
robót. 
O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osądzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany 
przez 
Zamawiającego. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taka dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 
był mniejszy od 4 mmm, stosując niwelacje podwójna w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery 
robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperuj i jego rzędnej. 
5.4. Odtworzenie usytuowania obiektów 
Tyczenie obiektów należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Os obiektów powinny być wyznaczone w punktach 
głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, 
lecz nie rzadziej niż co20 metrów. 
Rzędne niwelety punktów pomiarowych należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktów charakterystycznych 
w terenie należy cyc materiałów wymienionych w pakt 2.2. 
Usuniecie pali jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po 
obu stronach obiektu, umieszczonych poza granica robót. 
6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem obiektów i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne"  

7.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem obiektów w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu. 
8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
1. sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi obiektów i punktów wysokościowych, 
2. uzupełnienie osi obiektów dodatkowymi punktami, 
3. wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
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4. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3. 
Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
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ST-01.02.00 Roboty ziemne  
                                               

1.CZEŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-01.02.00 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie w 
ramach: wykopy pod fundamenty, rowki pod obrzeża załadunek i wywóz gruntu z wykopów wykopy pod 
kanalizacje deszczowa 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST-00.00.00 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót objętych niniejsza specyfikacja będą: 
- grunt wydobyty z wykopu, 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 
Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
- koparka, 
- spycharka, 
- ubijak do zagęszczania, 
- zagęszczarka, 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST -00.00.00 . Do przewozu wszelkich 
materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą samochody 
samowyładowcze -wywrotki. Użyte środki transportu musza być sprawne technicznie. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Zamawiającego. 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST-00.00.00 . 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem sytuacyjno 
wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i 
budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp 
ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno 
wykopów jak i nasypów , położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i 
głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnia terenu. Do wyznaczania 
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i 
prostymi przyrządami -poziomica, łata miernicza, taśma itp. przygotowac i oczyścić teren poprzez: 
usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących 
obiektów lub ich resztek, usuniecie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasą terenu, na którym roboty 
ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. Podłoże naturalne powinno 
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stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 Map wg 
PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu 
ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki 
wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy 
nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę 
gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej 
dokładności wykonania powierzchni podoła, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem 
przewodu. 
5.2. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów 
należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzące z 
wykopów na okład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-
piaszczystych, 

pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metoda podłużna, boczna lub czołowa z 
jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i 
środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.Do 
zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym 
prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik 
zagęszczenia winien wynosić I s =1,02. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy 
osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób 
zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy 
niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub 
średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest 
zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem 
po obu stronach przewodu zgodnie A PN-B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje 
się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Zastosowany sposób zagęszczenia 
zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz 
istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.3. Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji musi być zagęszczone zgodnie / wymaganiami podanymi 
w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie należy zagęścić do 
uzyskania wskaźnika Is= 1,0 chyba, że specyfikacja określa inaczej. 
Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna być równa wilgotności optymalnej gruntu lub wynosić co 
najmniej 80% jej wartości. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich warunek ten nie musi być 
zachowany. Wartość wilgotności optymalnej powinna być określona laboratoryjnie. 
6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu 
podlega: 
- wykonanie wykopu i podoła, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- jakość gruntu przy zasypce, 
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- wykonanie zasypu, 
- wykonanie nasypów, 
- zagęszczenie. 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 
Jednostka obmiarowi jest m3 przemieszczania mas ziemnych wraz z formowaniem nasypu, wykopów, 
przekopów, zasypek. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość 
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. , 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podoła nawierzchni podatnych. 
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 ST-02.00.00 Odwodnienie terenu, kanalizacja 

1. WSTEP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odwodnieniem i kanalizacja deszczowa. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
- podejście kanalizacji deszczowej do studni chłonnej 
- budowy instalacji odprowadzenia wód opadowych 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Siec kanalizacja - układ połączonych przewodów i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza 
budynkami z odprowadzeniem ścieków do wylotów kanałów deszczowych do odbiorników. 
1.4.2. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00.00.00 
„Wymagania ogólne" oraz w pakt. 5, ST-02.00.00. 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne" 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej i odwodnienia 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej i drenażu powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek, 
- koparek chwytakowych, 
- spycharek kołowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne" 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Włączenie do kanalizacji deszczowej 
Projektuje się budowę instalacji kanalizacji deszczowej wykonana z przewodów PVC do kanalizacji 
zewnętrznych klasy S 8 kN/m2 łączonych za pomocą uszczelek gumowych. Z boiska z nawierzchni 
syntetycznej projektuje się odprowadzenia ścieków deszczowych do gruntu za pomocą projektowanego 
zespołu studni chłonnych betonowych 3000 mm wybudowanych na terenie obiektu.  
Z boiska trawiastego wody opadowe poprzez studnię osadnikową trafią do podziemnego zbiornika do 
wody opadowe o objętości 100 m3. Jako przelew awaryjny zew zbiornika zaprojektowano zespół czterech 
studni osadnikowych o średnicy 3000 mm.  
5.2. Instalacja kanalizacji deszczowej na terenie obiektu 
Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z projektowanych obiektów sportowych do 
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projektowanych studni chłonnych w sąsiedztwie przedmiotowego boiska na terenie przedmiotowego 
obiektu. Projektuje się instalacje kanalizacji deszczowej na terenie obiektu wykonana z przewodów PVC 
do studni chłonnych  klasy S 8 kN/m2 łączonych za pomocą uszczelek gumowych. 
Średnice, spadki i trasy kanałów przedstawiono w części rysunkowej. 
Dla projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje się studzienki wykonane z rury 
karbowanej fi600mm. Dreny  projektowanych odwodnień liniowych włączyć do projektowanej instalacji 
kanalizacji deszczowej rura PVCfi180 zgodnie z częścią rys. 
 
5.3 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu dla boiska piłkarskiego o nawierzchni 
syntetycznej 
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/ 6366 
– 10, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i 
odpowiednich dodatków metodą wytłaczania lub z PE.  

Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, w 
sposób  umożliwiający dokładne ich łączenie.  

Szczeliny wlotowe ( szparki podłużne)powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od 
grudek ( resztek materiału) i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie 
napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na obwodzie i długości rurki.  

Złączki, służące do połączenia  rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) 

Powinny być wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego , Wymagania dla złączki  zewnętrznej powinny 
odpowiadać  BN-84/6366-10. 

  

5.3.1  Materiał filtracyjny i podsypka dla drenażu. 

Jako materiał filtracyjny należy stosować: 

- żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niż otwory w rurociągu  

  drenarskim, którymi mogły by się do nich dostać, o średnicy od16 do 32 mm.  

  Do otworów tych należą szczeliny  stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki    

  podłużne w rurkach dziurkowanych. 

- piasek gruby o wielkości ziaren do 2mm, w którym zawartość ziaren o średnicy   

  większej niż 0,5 mm wynosi nie więcej niż 50% , wg PN-B-02480, 

- piasek średni o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy  

  większej niż 0,5 , wynosi nie więcej niż 50%, lecz zawartość ziaren o średnicy    

  większej niż 0,25 mm wynosi więcej niż 50, wg PN-B-02480, 

- tłuczeń, 

- kliniec 

Wskaźnik wodoprzepuszczalności materiałów filtracyjnych (zwłaszcza piasku) powinien wynosić co 
najmniej 8 m/dobę, przy oznaczeniu wg PN-B-04492.  

Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 % 
masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28. 
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Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113,  

  

5.3.2 Geowłóknina 

Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego 
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością z 
gruntem, o o charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową, aprobatami technicznymi i ST. 

  

5.4  Składowanie materiałów.            

5.4.1  Skrzynki rozsączające 

Skrzynki rozsączające można składować na otwartej przestrzeni. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.W przypadku składowania 
poziomego, pierwszą warstwę należy ułożyć na podkładach drewnianych. 

  

5.4.2. Elementy odwodnienia liniowego ACO DRAIN 

Elementy odwodnienia typu ACO DRAIN można składować tak jak skrzynki rozsączające. 

  

5.4.3  Kruszywo  

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

  

5.4.4 Rury drenarskie 

Rury drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach. Zwoje 
rur drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25°C, a powyżej 25 °C 
do wysokości 2 zwojów. 

Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy składowaniu 
na odkrytych placach należy chronić je przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W magazynach 
zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekroczyć 40 °C, a odległość składowania powinna być 
niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku składowania w workach zaleca się układać je w 
warstwach nie przekraczających wysokości 5 worków. 

  

5.5 TRANSPORT 

5.5.1. Transport kruszyw. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5.5.2. Transport rur drenarskich 

Rury z tworzyw sztucznych zabezpieczenie przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, można 
przewozić je dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rur nie należy ich rzucać. 
Szczególną uwagę należy zachować w temperaturze 0°C i niższej. Złączki w workach i pudłach należy 
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przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem. 

  

5.6. WYKONANIE ROBÓT 

5.6.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraqz dokona wytyczenia i trwale oznaczy 
je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repety tymczasowe ( z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne). 

  

5.6.2. Wykonanie drenażu  

Wykopy rowków drenarskich  dnie umocnionego wykopu należy rozpocząć od wylotu rurki drenarskiej 
studzienki rozsączająceji prowadzić ku górze, w celu zapewnieniw wodzie stałego odpływu. Szerokość 
dna rowka drenarskiego powinna być co najmniej o 5 cm większa od zewnętrznej średnicy układanej rury 
drenarskiej. Nachylenie skarp rowków powinno wynosić od 10 : 1 do 8 : 1 w gruntach spoistych. 

Przed przystąpieniem do układania  rur drenarskich, dno rowków należy oczyścić (np. łyżkami 
drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równomierną warstwą, nie tworząc zagłębień. 
Na oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 5 cm. Układanie drenażu zaleca się 
wykonać niezwłocznie po wykonaniu rowka. Skrajny , ułożony najwyżej otwór rury należy zasłonić 
odpowiednią zaślepką ( kształtką plastykową ) w celu uniemożliwienia przedostawania się piasku i cząstek 
gruntu do wnętrza rury.    Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej 
poprzez otwory ( dziurki, szparki podłużne) w rurach. Perforowane rury z tworzywa sztucznego, 
sztucznego gładkimi powierzchniami ich styków, należy łączyć za pomocą specjalnie produkowanych 
złączek.  

Geowłókniny mogą być zastosowane do owinięcia przewodu drenażowego dziurkowanego oraz  skrzynek 
rozsączających. 

  

5.6.3. Roboty ziemne i układanie kanałów. 
Rurociag układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąskoprzestrzennych 
odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyżej 1,6 m szeroko-przestrzennych o ścianach 
skarpowatych. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zaniwelowac. Roboty ziemne dla 
projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: 
PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. 
Dodatkowa głębokość dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana 
sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być luźno ułożona i nie ubita, 
aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał użyty do podsypki nie może zawierać 
ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm. Osypka rurociągów musi zagwarantować 
odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu 
prawidłowości posadowienia rur. Materiał użyty do wykonania osypki powinien spełnić te same warunki co 
materiał do wykonania podoła. Osypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co 
najmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostała cześć zasypki wykopów nad osypka 
należy wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie. Przewody z rur PVC 
należy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30 co. Układanie rur może odbywać się na 
uprzednio przygotowanym podłożu rodzimym odpowiednio zagęszczonym. Montaż przewodów powinien 
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odbywać się na dnie wykopu zachowując projektowany spadek przewodów. Układanie wykonać na 
głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzna projektu oraz technologia montażu tych rur. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne" 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i 
ustalić receptę. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczególności 
kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych łat celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do l cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podoła, 
- badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektowa założenia przewodów, studzienek, 
- badanie odchylenia spadku rur kanalizacyjnych, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia izolacja, 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów wykopów w planie nie powinno być większe niż 5 cm, 
- odchylenie grubości warstwy podoła nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podoła nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
- odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± l 
cm. 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne". 7.2. Jednostka obmiarowi 
Jednostka obmiarowi jest m (metr) wykonanej kanalizacji deszczowej i drenażu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne" 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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10. PRZEPISY ZWIAZANE 
9.1. Normy 

1. PN –C – 89221    Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku  

                                winylu, 

2. BN-84/6366-10    Kształtki drenarskie z polietylenu wysokociśnieniowego. 

  

9.2. Inne dokumenty 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów  tworzyw  

    sztucznych 

2.         Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych –  

      tom I rozdz. IV – 1989 r. Roboty ziemne 

 


