
 

 

ITR.ZP-341/10/07 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
WÓJT GMINY POPIELÓW 

ul. Opolska 13 
46-090 Popielów 

 
 
 
Nazwa zadania: „Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. 

Klapacz  przy gimnazjum w Starych Siołkowicach” 

 

 
Prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie                                  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   

(Dz. U. z 2006 r. 164, poz. 1163, Nr 170, poz.1217 i Nr 227, poz. 1658) 
 

 
 

 
 

 
Wspólny Słownik Zamówienia CPV: 

45233222-1  - Roboty w zakresie budowy chodników 
 
 
 

     ZATWIERDZIŁ 
 

  
             ……….…………………. 

 
 
 
 

Popielów, dnia 2007-07-20



 
1. Zamawiający 
Wójt Gminy Popielów 
Adres: 
Urząd Gminy w Popielowie 
ul. Opolska 13 
46-090 Popielów 
tel. 0 77 4692 027 
faks 0 77 4692 023 
e-mail ug@popielow.pl 
strona internetowa: www.popielow.pl 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 ustawy Prawo zamówień publicznych.. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Wspólny Słownik Zamówienia Kod CPV 45233222-1. Przedmiotem inwestycji jest budowa 
zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Klapacz  przy gimnazjum w 
Starych Siołkowicach. Zatoka wykonana zostanie z płyt  ażurowych o wymiarach 50/50/7 na 
powierzchni 124 m2 oraz kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na powierzchni 666 m2. 
Warstwy podbudowy: 10 cm w-wa odsączająca, 790m2;w-w-wa dolna podbudowy 15 cm 
kruszywo łamane – 790m2,w-wa górna podbudowy 8 cm kruszywo łamane – 790 m2.  
Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na powierzchni 86 m2 – kostka czerwona; 86 
m2 – kostka szara; podbudowa z kruszywa łamanego w-wa dolana gr. 20 cm 172 m2; w-wa 
górna kruszywo łamane 15 cm – 172 m2. 
Kanalizacja deszczowa z rur PCV fi 400 mm – 45,2 mb, studzienki ściekowe 2 szt.  fi 500 
mm wraz z osadnikiem.        
 
4. Termin wykonania zamówienia. 
Termin wykonania zamówienia do 31.08.2007r. 
 
5. Opis warunków udziału w postępowaniu.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, iż 
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Pzp) oraz 
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 
 
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów  

6.1.1 Zamawiający celem potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ustawy, żąda załączenie do oferty następujących dokumentów: 
 

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  



W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, 

wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.   
6.1.2 Oświadczenie Wykonawcy, iż nie zalega z opłaceniem podatków, opłat lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie, lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego. W przypadku składania ofert przez 

Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być 

złożony przez każdego Wykonawcę.  
6.1.3 Oświadczenie Wykonawcy, iż nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.    

6.2 Zamawiający celem potwierdzenia, że w Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i 
doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami do wykonania 
zamówienia żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: 

6.2.1 Doświadczenie zawodowe – sporządzenia i załączenie do oferty wykazu 
wykonanych w ciągu ostatnich pięciu minimum dwóch robót budowlanych – 
(zatoki autobusowe lub chodniki lub parkingi – o podobnym zakresie 
powierzchniowym i cenowym). Z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały 
wykonane należycie.  

W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.    

 
 
7.  Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  
W niniejszy postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w 
terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie.    
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Robert Radomski – tel. 0 77 427 58 39; e-mail: zp@popielow.pl ; 
Mateusz Macioszek – tel. 0 77 427 58 27; e-mail: budownictwo@popielow.pl   
 
8. Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy 
 
 9. Termin związania z ofertą. 
9.1 Wykonawca pozostaje związany z ofert a przez okres 30 dni. 
9.2 Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.3 W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania z 
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
9.4 Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania z ofertą jest dopuszczalna tylko z 
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą. 
 
 
10. Opis sposobu przygotowania ofert. 



 10.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza 
składania ofert częściowych i wariantowych. Wykonawcy mogą wspólnie się ubiegać o 
udzielenie zamówienia. Zobowiązani są wówczas do ustanowienia pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, 
zamawiający zażąda przed zawarciem umowy sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 
10.2 Wszystkie dokumenty muszą być doręczone w formie oryginału lub kserokopii. 
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone przez Wykonawcę na 
każdej stronie dokumentu za zgodność z oryginałem. Zamawiający zażąda przedstawienia 
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do 
jej prawdziwości w inny sposób.  
10.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  
10.4Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł, 
nie później niż w terminie składania ofert – muszą być oznaczone klauzulą NIE 
UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 
W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 
KONKURENCJI /Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm./ i załączona jako 
odrębna część nie związana w sposób trwały z wnioskiem. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.     

10.5Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie /paczce oznaczonej: 
- nazwą i adresem Wykonawców 
- nazwą i adresem zamawiającego 
oraz opisanej w następujący sposób: 

Oferta przetargowa na zadanie „Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu 
drogi powiatowej ul. Klapacz  przy gimnazjum w Starych Siołkowicach ” Nie otwierać 
przed  10.08.2007r. przed godziną 915 

10.6 Kompletna oferta stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami: 
- zał. nr 1 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

   postępowaniu; 
- zał. nr 2 – oświadczenie o nie zaleganiu w opłaceniu podatków; 
- zał. nr 3 – oświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;  
- zał. nr 4- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej; 
- zał. nr 5 – pełnomocnictwo /jeżeli dotyczy/. 
- zał. nr 6 - parafowany wzór umowy 
- zał. nr 7 – kosztorys ofertowy 
Jeżeli, któryś z załączników nie dotyczy Wykonawcy wówczas należy zapisać, iż „nie 
dotyczy”. 

10.7 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty parafowany wzoru umowy jako 
przyjętej do wiadomości. 
10.8 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 
wyłącznie  

przed terminem składania ofert i pod warunkiem, ż przed upływem tego terminu 
zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzenie zmian lub wycofaniu 
oferty. 



10.9Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
11.1 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Kancelaria Wójta I piętro do dnia 

10.08.2007 do godziny 900. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania 
ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

11.2 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 
10.08.2007r. o godzinie 915 w Samorządowy Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w 
Popielowie ul. Powstańców 34 w sali Gminnej Biblioteki I piętro . 

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny. 
12.1 Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty 
niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej, 
przedmiarów robót jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać 
zamówienia. W celu prawidłowe przygotowania oferty oraz prawidłowego skalkulowania 
ceny ofertowej zaleca się, aby każdy z Wykonawców sprawdził w terenie warunki wykonania 
zamówienia. 
12.2 Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym odbywać się będzie w złotych 
polskich. 
 
13.Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
Przy wyborze ofert zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: 
Kryterium: cena   Waga: 100% 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium oraz jego wagę. 
Oferty oceniane będą punktowo. 
[Najniższa cena oferowana/(cenę oferty badanej)] x 100 pkt x 100% 
 Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.   
 
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawi zamówienia publicznego. 
 
14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej siwz i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane wyżej kryteria cen ofert. 
14.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy występują przesłanki wskazane w 
art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
14.3 O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty lub wykluczeniu 
wykonawcy z postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy 
złożyli oferty po wyborze najkorzystniejszej oferty. 
14.4 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
zamawiający podpisze po upływie terminu przewidzianego ustawą na wniesienie protestu 
jednak nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą. 
 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 



Wykonawca,  którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do 
wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 5 % wartości zamówienia. 
 
16. Istotne postanowienia umowy. 
Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej siwz. 
 
 
 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy, zgodnie z działem VI środki ochrony Prawnej 
ustawy Prawo zamówień publicznych.   

 
Niniejszą SIWZ stanowią 
Druk SIWZ wraz z załącznikami: 

- zał. nr 1 –wzór formularza ofertowego; 
- zał. nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków, ; 
- zał. nr 3 – wzór oświadczenia o nie zaleganiu – US; 
- zał. nr 4 – wzór oświadczenia o nie zaleganiu – ZUS; 
- zał. nr 5 – projekt umowy  
- zał. nr 6 – przedmiar robót 
- zał. nr 7 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. SIWZ nr 1 
 
 

miejscowość, data ……………………………. 
 
………………………………… 
           (pieczęć firmy) 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Dane wykonawcy: 
 
Nazwa:   …………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………… 
Siedziba   …………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………… 
e-mail    …………………………………………………………………… 
 
telefon    …………………………………………………………………… 
fax    …………………………………………………………………… 
Numer REGON  …………………………………………………………………… 
Numer NIP   ………………………………………………………………… 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie „Budowa zatoki 
autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Klapacz  przy gimnazjum w 
Starych Siołkowicach” 
 
Składamy niniejszą ofertę:  
Cena oferty 

 

zł 

Wartość netto  
 
 
Słownie 

 

zł .…/100 

 

zł 

VAT 22% 
 
 
Słownie 

 

zł …/100 

 

zł 

Wartość brutto 
 
 
Słownie  

 

zł…./100 

  

 
 
Termin wykonania zamówienia: 31.08.2007 
Okres gwarancji: zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.  



Warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. 
 
Oświadczamy, że: 

1. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz dokonaliśmy wizji 
lokalnej terenu budowy. 

2. W pełni akceptujemy warunki określone w SIWZ. 
3.   Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do: 
- podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, w miejscu i  terminie wskazanym przez zamawiającego, 
Na ................... kolejno ponumerowanych stronach składamy ofertę wraz z 
załącznikami. 
Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym, odpowiedzialnymi za wykonanie 
zobowiązań umowy jest/są: 
   ..................................................................................................................... 

    telefon kontaktowy,faks:............................................................................... 
   zakres odpowiedzialności...............................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..  ………………………………… 
  (imiona i nazwiska osób uprawnionych do     Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

       reprezentowania wykonawcy)            reprezentowania wykonawcy      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik SIWZ nr 2 
 

 
miejscowość, data………………..…………….. 

 
 
……………………………….. 
          (pieczęć firmy) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Data   ………………………………………………… 
 
Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

Siedziba wykonawcy …………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………….. 

   …………………………………………………………………... 

Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej 

przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia;    

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1i 2  Prawa zamówień publicznych, 

 

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane 

wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, ze wszystkie dokumenty oraz 

przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą. 

      

 

      …………………… 

      podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 
 

 



Zał. SIWZ nr 3  
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 

O OPŁACANIU PODATKU DO URZĘDU SAKROBWEGO 
 
 

 
 
Oświadczamy, iż nie zalegamy z opłaceniem podatków. 
 
 
 
 
 
    ………………………  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. SIWZ nr 4  
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

O NIE ZALEGANIU Z OPŁATAMI W ZUS 
 
 
 
 

Oświadczamy, iż nie zalegamy z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne. 

 
 
 
 
 

    …………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zał. SIWZ nr 5 

 
 

UMOWA NR ……………………….. 
 
 

Zawarta w dniu …………………………………….r. w Popielowie pomiędzy: 
Gminą Popielów 46-090 Popielów, ul. Opolska 13, reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Popielów 
zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają 
następujące osoby: 
-  Wójt Gminy Popielów      -Dionizy Duszyński 
-  Skarbnik Gminy                - Joanna Rudnik 
 
a firmą: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
mającą siedzibę w: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
- zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, 
reprezentowaną przez : 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
W wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2006 r. 164, poz. 1163, Nr 170, poz.1217 i Nr 227, poz. 1658) została zawarta 
umowa o następującej treści. 
 

§1 
1.Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w terminie do 
31.08.2007r. zadania pod nazwą: „Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi 
powiatowej ul. Klapacz  przy gimnazjum w Starych Siołkowicach” 
2. Zakres prac obejmuje: 
   1/ budowa zatoki autobusowej - płyty ażurowe 50x50x7 – 124 m2; 
                               - kostka betonowa gr. 8 cm – 666 m2; 
   2/ budowa chodnika:                - kostka brukowa gr. 6 cm – czerwona 86m2; szara 86m2  
   3/ budowa kanalizacji deszczowej – fi 400 mm – 45,2 mb    

      
§2 

 
1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres 

rzeczowy opisany został w § 1 ust. 2  , wynosi: 
a)……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
b)………………………………………………………………………………………….. 



………………………………………………………………………………………………
c)………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
d)…………………………………………………………………………………. 
 
2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie będzie podlegało rewaloryzacji lub 

negocjacji w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 
  

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego  wykonane mogą być jedynie prace niezbędne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z 
konieczności zapobieżenia awarii. 

 
 

§3 
 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie do trzech 
dni po podpisaniu umowy. 

  
§4 

1. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem zamówienia ustala się na 
dzień………………………………………………………………………………… 

2. Termin zakończenia  robót będących przedmiotem zamówienia ustala się na dzień 
31.08.2007r. 

 
§5 

1. Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie…………………………………….. 
2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie…………………………………. 
 
 

§6 
 

1.   Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po uprzednim pisemnym zgłoszeniu 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót. 
2.  Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót wraz z 
przedstawieniem Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania przez 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 
3.  Zamawiający w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru 
robót rozpocznie czynności odbiorowe. 
 

§7 
 
1. Termin płatności faktur ustala się do 21 dni od daty wpływu faktury do 

Zamawiającego. Przelewem na konto Wykonawcy……………………………………. 
2. Rozliczenie fakturą VAT na postawie protokołu odbioru końcowego robót. 
3. Faktura wystawiona zostanie na Urząd Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 46-090 

Popielów NIP 747-10-05-087 
 
 
  
 



 
§8 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia w 
formie……………………………….. w wysokości 5 % wartości zamówienia. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia będzie wypłacone 
Zamawiającemu jako rekompensata poniesionych strat , powstałych z winy 
Wykonawcy wskutek niewłaściwego wykonania obowiązków  wynikających z 
niniejszej umowy. 

3. 70%  wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone 
Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu  odbioru końcowego robót, 
po potrąceniu ewentualnych strat. 

4. 30%  wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone 
Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, po potrąceniu ewentualnych 
strat. 

 
§9 

 
1. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną, sztuką 

budowlaną i przedstawioną ofertą przetargową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót. Okres 
gwarancji dla robót budowlano montażowych ustala się na okres 36 miesięcy licząc od 
daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W okresie gwarancji Wykonawca 
usunie stwierdzone wady na własny koszt w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego, podanym w pisemnym powiadomieniu. Okres gwarancji na roboty 
naprawione będzie się rozpoczynał od dnia odbioru robót poprawkowych. 

3. Wykonawca gwarantuje, że: 
a) wykonane umowy oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, 

materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne 
i bezawaryjne użytkowanie. 

b) Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt 
niezwłocznie po otrzymaniu od zamawiającego pisemnego powiadomienia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 7 dni od 
otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we 
własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a 
poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty gwarancyjnej. 

   
 

§10  
 

1. Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, 
urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom i 
standardom. 

2. Zamawiający i powołany przez Zamawiającego inspektor nadzoru mają prawo w 
każdym momencie realizacji zamówienia odrzucić każdą część robót i użytych 
materiałów jeżeli nie będą zgodne z wymogami § 9 pkt 1 niniejszej umowy. 
Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu 
niezgodności. 



3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników . Zamawiający 
zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników, 
który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy da powód do 
uzasadnionych skarg. 

4. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje działania i 
zaniedbania. 
 

§11 
1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

a)  za przekroczenie terminów wykonania zamówienia określonych w §4 w wysokości 1% 
wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki; 
b)  za zwłokę w usunięciu wad i usterek w trakcie odbioru końcowego lub ujawniły się w 
okresie rękojmi w wysokości 0.10 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki ponad ostatni 
dzień terminu wyznaczonego na usunięcie wady lub usterki; 
c) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania, 10% umownego wynagrodzenia. 

2.  Wysokość wszystkich kar  umownych nie może przekroczyć wartości 10% wynagrodzenia 
umownego . Gdy suma kar umownych przekroczy 10%  Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek konsekwencji zobowiązań w stosunku do 
Wykonawcy. 
3.  Zamawiający jest zobowiązany wypłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku: 
          a) jeżeli Zamawiający zwleka z rozpoczęciem odbioru końcowego zamówienia dłużej 
niż 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót i zgłoszenia do odbioru 
0.10% za każdy dzień zwłoki. 
          b) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od wykonania zamówienia z przyczyn  
zależnych od Zamawiającego, niezależnie od stopnia zaawansowania, 10% umownego 
wynagrodzenia. 
4.  Jeżeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa 
poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w 
przypadku udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z 
nienależytym wykonaniem umownych obowiązków drugiej strony. 

 
 5. Wymienione w § 11 pkt 1,2,3 kary umowne i warunki zadośćuczynienia nie zwalniają  
stron z wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów niniejszej umowy. 
 
6. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w 
terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie zwłoki w 
zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. 
 

§12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. 
 

 
 

§13 
Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą rozstrzygać we własnym 
zakresie i dopiero gdy nie będzie to możliwe sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 
 



§14 
1. Zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany zapisów w treści umowy mogą być dokonywane na pisemny, 
uzasadniony wniosek jednej ze stron i wymagają pisemnej zgody drugiej strony. 

3.  Wszelkie zmiany wprowadzone do treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w 
formie aneksu do umowy. 

 
 
 

§15 
1. Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 
a) 1. Oferta Wykonawcy 
   
 

§16 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zał. SIWZ nr 6 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 

  Przedmiar robót   
NAZWA INWESTYCJI :  BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ 

ADRES INWESTYCJI :  46-083 STARE SIOŁKOWICE, UL. KLAPACZ 

INWESTOR :  GMINA POPIELÓW 

ADRES INWESTORA :  46-090 POPIELÓW, UL OPOLSKA 13 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  MATEUSZ MACIOSZEK 

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :  ROBERT RADOMSKI 

DATA OPRACOWANIA :  CZERWIEC 2007R 

Stawka roboczogodziny :    

Poziom cen :  II KW 2007, średnie ceny rynkowe, kalkulacje wlasne 

NARZUTY     

Koszty pośrednie [Kp] % R, S 

Koszty zakupu [Kz] % Mbezp 

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S) 

VAT [V] % S(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :  zł 

Podatek VAT :  zł 

Ogółem wartość kosztorysowa robót :  zł 

Słownie:    

    INWESTOR : 

    Data zatwierdzenia 

zatoczka gimn 

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - POD CHODNIK I ZATOKE AUTOBUSOWĄ 

1 
d.1 

KNNR 1 
0111-01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym. 

km     

    86/1000 km 0.086   

        RAZEM 0.086 

2 
d.1 

kalk. 
własna 

Demontaż ogrodzenia z siatki w ramkach wraz z demontażem cokołu 
betonowego i fundamentu betonowego 

km     

    86.00/1000 km 0.086   

        RAZEM 0.086 

3 
d.1 

kalk. 
własna 

Demontaż ogrodzenia z siatki w ramkach wraz z demontażem cokołu 
betonowego i fundamentu betonowego 

km     

    86.00/1000 km 0.086   

        RAZEM 0.086 

4 
d.1 

KNR 4-04 
1103-01 

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą 
przez 3 samochody samowyładowcze 

m3     



    86.00*0.60*0.30 m3 15.480   

        RAZEM 15.480 

5 
d.1 

KNR AT-03 
0101-01 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m     

    87.00 m 87.000   

        RAZEM 87.000 

6 
d.1 

KNR AT-03 
0102-01 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z 
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 

m2     

    87.00*2.50 m2 217.500   

        RAZEM 217.500 

7 
d.1 

KNNR 6 
0802-02 

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie m2     

    87.00*2.50 m2 217.500   

        RAZEM 217.500 

8 
d.1 

kalk. 
własna 

Koszt składowania elementów z rozbiórki kpl     

    1.00 kpl 1.000   

        RAZEM 1.000 

2 KANALIZACJA DESZCZOWA 

9 
d.2 

KNNR 1 
0307-02 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach 
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV ( od d5p około 45,20 mb oraz wykop 
pod studzienkę ściekową na wysokości d4ip ) 

m3     

    0.60*1.00*45.20+2.60 m3 29.720   

        RAZEM 29.720 

10 
d.2 

KNNR 1 
0202-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w 
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 

m3     

    29.720 m3 29.720   

        RAZEM 29.720 

11 
d.2 

KNNR 1 
0202-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w 
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 

m3     

    29.720 m3 29.720   

        RAZEM 29.720 

12 
d.2 

KNNR 1 
0313-01 

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 
m; grunt kat. I-IV 

m2     

    1.00*45.20*2 m2 90.400   

        RAZEM 90.400 

13 
d.2 

KNNR 1 
0318-01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i 
głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 

m3     

    1.00*45.20*0.40 m3 18.080   

        RAZEM 18.080 

14 
d.2 

KNNR 4 
1411-02 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3     

    0.60*45.20*0.15 m3 4.068   

        RAZEM 4.068 

15 
d.2 

KNNR 11 
0501-05 
analogia 

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3     

    0.60*45.20*0.50 m3 13.560   



        RAZEM 13.560 

16 
d.2 

KNNR 4 
1308-06 
analogia 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m     

    45.20 m 45.200   

        RAZEM 45.200 

17 
d.2 

KNNR 4 
1424-02 
analogia 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.     

    2 szt. 2.000   

        RAZEM 2.000 

18 
d.2 

KNNR 4 
1430-01 
analogia 

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - 
elementy betonowe 

m3     

    2 m3 2.000   

        RAZEM 2.000 

19 
d.2 

kalk. 
własna 

Wpięcie studzienki ściekowej na wysokości d4ip do istniejącej kanalizacji 
deszczowej 

kpl     

    1 kpl 1.000   

        RAZEM 1.000 

3 CHODNIK WZDŁUZ DROGI POWIATOWEJ 

20 
d.3 

KNR 2-31 
0401-04 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-
IV 

m     

    86.00 m 86.000   

        RAZEM 86.000 

21 
d.3 

KNR 2-31 
0402-04 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3     

    86.00*0.30*0.40 m3 10.320   

        RAZEM 10.320 

22 
d.3 

KNR 2-31 
0403-03 

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce 
cem.piaskowej - obniżenie na długości około 1/2 odcinka ) 

m     

    86.00 m 86.000   

        RAZEM 86.000 

23 
d.3 

KNR 2-31 
0403-03 

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce 
cem.piaskowej 

m     

    86.00 m 86.000   

        RAZEM 86.000 

24 
d.3 

KNR 2-31 
0401-02 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-
IV 

m     

    86.00 m 86.000   

        RAZEM 86.000 

25 
d.3 

KNR 2-31 
0402-04 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3     

    86.00*0.30*0.20 m3 5.160   

        RAZEM 5.160 

26 
d.3 

KNR 2-31 
0407-05 

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin 
zaprawą cem. 

m     

    86.00 m 86.000   

        RAZEM 86.000 



27 
d.3 

KNNR 1 
0202-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w 
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 

m3     

    86.0*2.00*0.30 m3 51.600   

        RAZEM 51.600 

28 
d.3 

KNNR 1 
0202-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w 
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 

m3     

    86.0*2.00*0.30 m3 51.600   

        RAZEM 51.600 

29 
d.3 

KNNR 6 
0103-01 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

m2     

    86.0*2.00 m2 172.000   

        RAZEM 172.000 

30 
d.3 

KNNR 6 
0113-02 

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2     

    172.00 m2 172.000   

        RAZEM 172.000 

31 
d.3 

KNNR 6 
0113-05 

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2     

    172.00 m2 172.000   

        RAZEM 172.000 

32 
d.3 

KNNR 6 
0502-01 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem 

m2     

    172.00/2 m2 86.000   

        RAZEM 86.000 

33 
d.3 

KNNR 6 
0502-01 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem 

m2     

    172.00/2 m2 86.000   

        RAZEM 86.000 

4 ZATOKA AUTOBUSOWA  

34 
d.4 

KNNR 1 
0202-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w 
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 

m3     

    (666.00+124)*0.20 m3 158.000   

        RAZEM 158.000 

35 
d.4 

KNNR 1 
0407-01 

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie 
kat.I-II 

m3     

    158 m3 158.000   

        RAZEM 158.000 

36 
d.4 

KNNR 6 
0103-03 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie 
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

m2     

    158 m2 158.000   

        RAZEM 158.000 

37 
d.4 

KNNR 6 
0104-01 

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2     

    666.00+124 m2 790.000   

        RAZEM 790.000 

38 
d.4 

KNNR 6 
0113-01 

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2     

    666.00+124 m2 790.000   



        RAZEM 790.000 

39 
d.4 

KNNR 6 
0113-04 

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2     

    666.00+124 m2 790.000   

        RAZEM 790.000 

40 
d.4 

KNNR 6 
0502-03 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 

m2     

    666.00 m2 666.000   

        RAZEM 666.000 

41 
d.4 

KNNR 6 
0503-04 
analogia 

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - płyta 
ażurowa 

m2     

    124 m2 124.000   

        RAZEM 124.000 

42 
d.4 

KNR 2-31 
0402-04 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3     

    148.60*0.30*0.20 m3 8.916   

        RAZEM 8.916 

43 
d.4 

KNR 2-31 
0402-05 

Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m m3     

    148.60*0.30*0.20 m3 8.916   

        RAZEM 8.916 

44 
d.4 

KNR 2-31 
0407-04 

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin 
zaprawą cem. 

m     

    148.60 m 148.600   

        RAZEM 148.600 

5 WYCINKA DRZEWA I ROBOTY KOŃCOWE 

45 
d.5 

KNNR 1 
0507-02 

Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. m2     

    60.00 m2 60.000   

        RAZEM 60.000 

46 
d.5 

KNNR 1 
0507-03 

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2     

    60.00 m2 60.000   

        RAZEM 60.000 

47 
d.5 

KNNR 1 
0507-04 

Dod.za każdy rozp. 1 m humusow.skarp szerszych od 1 m przy grub humusu 
5 cm. 

m2     

    60.00 m2 60.000   

        RAZEM 60.000 

48 
d.5 

KNR-W 2-
01 0103-06 

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

49 
d.5 

KNR-W 2-
01 0105-06 

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

zatoczka gimn 



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM 

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 
POD CHODNIK I ZATOKE 
AUTOBUSOWĄ 

              

2 KANALIZACJA DESZCZOWA               

3 CHODNIK WZDŁUZ DROGI 
POWIATOWEJ 

              

4 ZATOKA AUTOBUSOWA                

5 WYCINKA DRZEWA I 
ROBOTY KOŃCOWE 

              

  RAZEM netto               

  VAT               

  Razem brutto               

Słownie:  

zatoczka gimn 

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH 

Lp. Pozycje 
kosztorysowe 

Nazwa Uproszczone Wartość 
zł 

Jedn. 
miary 

Ilość 
jedn. 

Wskaźnik 
na 

jednostkę 
zł 

Udział 
procentowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 - 8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 
POD CHODNIK I ZATOKE 
AUTOBUSOWĄ 

            

2 9 - 19 KANALIZACJA DESZCZOWA             

3 20 - 33 CHODNIK WZDŁUZ DROGI 
POWIATOWEJ 

            

4 34 - 44 ZATOKA AUTOBUSOWA              

5 45 - 49 WYCINKA DRZEWA I ROBOTY 
KOŃCOWE 

            

    RAZEM netto             

    VAT             

    Razem brutto             

Ogółem wartość kosztorysowa robót           

W tym:         

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT           

Podatek VAT           

Słownie:  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
wykonania i odbioru robót budowlanych  w zakresie robót drogowych 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z  wykonaniem chodników, parkingów, zatoki autobusowej 

wraz z odwodnieniem przy gimnazjum w Starych Siołkowicach. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót drogowych wraz z odwodnieniem. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

• rozbiórkę nawierzchni bitumicznej i betonowej, 

• kanalizacji deszczowej, 

• robót ziemnych, 

• nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych 

• ułożenie krawężnika i obrzeży betonowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną poleceniami nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.”. 

 

2. Materiały 

Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  i  przebudowy  chodników, parkingów i zatoki 

autobusowej powinny spełnić warunki określone w odpowiednich normach 



przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny   odpowiadać   warunkom   

technicznym   wytwórni   lub   innym   umownym warunkom. 

2.1.Materiały do robót pomiarowych 

-   paliki drewniane, rurki stalowe - dla punktów zlokalizowanych w gruncie,  

-   gwoździe z folią lub bolce metalowe - dla punktów w nawierzchni asfaltowej,  

-   farba chlorokauczukowa do wykonywania opisów i oznaczeń punktów bądź inne 

    materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2.2. Materiały do wykonania kanalizacji deszczowej 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 

źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli 

materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

- Rury kanalizacji zewnętrznej PCW 

Do budowy kanalizacji stosuje się następujące materiały: 

 rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu PVC  wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991o średnicy 400 mm, łączone na 

uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur; 

 kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203i ISO 4435:1991;. 

 tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe 

studzienek) z PVC o średnicy 400 mm; 

 piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych  uszkodzeń. 

- Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych: 

a)wpustu ulicznego żeliwnego wg PN-88/H-74080/0l; 

b)kosza stalowego z otworami; 

c)pierścienia odciążającego; 

d)rur polipropylenowych śr. 0.5; 

e)płyty fundamentowej gr. 25 cm wykonanej z betonu klasy B15, W-4, M-100 wg BN-

62/6738-07. 



Główne wymiary i masę wpustów żeliwnych dobierać wg odpowiednich norm 

przedmiotowych PN-88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04. Tolerancje wymiarowe nie 

powinny przekraczać IV klasy dokładności wg PN-72/H-83104. Powierzchnie skrzynek i 

ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej. Powierzchnie przylegające i 

współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych powinny być dokładnie 

oczyszczone, wszelkie występy i nadlewki usunięte. 

Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej 

nie powinien przekraczać 8 mm. Na każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być 

odlane następujące dane: nazwa wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN. 

2.3 Materiały do wykonania podbudowy z kruszywa i podłoży betonowych 

Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z 

danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

- Beton   - Beton klasy  B-10, B-7,5  

Beton powinien spełniać następujące wymagania : przygotowany na węźle betoniarskim i 

dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą 

. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z 

recepturą . 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

nasiąkliwość nie większa jak 4% 

mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 

większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

- Kruszywo  

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez 

domieszek ciał obcych: 

a) miał bazaltowy, 

b) tłuczeń niesortowany stabilizowany mechanicznie, 

c) piasek średnio-ziarnisty, 

2.4. Materiały do wykonania nawierzchni, krawężników  i obrzeży 



- Kostka brukowa betonowa gr. 8 i 6 cm  

- Krawężnik betonowy 15x30x100 cm 

- Obrzeże krawężnikowe 8x30x100 cm 

2.5 Składowanie materiałów: 

- Rury PVC 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 

składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 

Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 

drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie 

może powodować nacisku na kielichy rur, powodując ich deformację. 

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą 

kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 

magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być 

składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 

ostrożności. 

- Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 

kanalizacji. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

- Krawężniki i obrzeża 
Krawężniki i obrzeża należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co 

najmniej 80 mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne 

warstwy układać na podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba 

warstw nie większa od 5. 

- Kostka betonowa 

Kostka betononowa oze być składowana na otwartej przestrzeni, na podłozu wyrównanym 

i odwodnionym, na podkładach drewnianych w stosach, na płask szczelnie obok siebie. 

 



3. Sprzęt 

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie 

z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB.  

Do wykonania robót ziemnych Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego 

naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania.  

Zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

 
4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP 

i ruchu drogowego. 

-  Rury PVC 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 

widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie 

wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury ładowane są 

teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed 

rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać 

następujące dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy 

czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z 

uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,  

 na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na 

podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, 

ułożonych prostopadle do osi rur,  

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej 



i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać 1 m. 

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 

ostrożności jak dla rur z PVC. 

-  Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej 

układania nie powinien powodować: 

a)segregacji składników, 

b)zmiany składu mieszanki, 

c)zanieczyszczenia mieszanki, 

d)obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 

- Krawężniki  

Krawężniki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, 

równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.  

- Kostka betonowa 

Kostka betonowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu na paletach 

transportowych producenta. Kostka betonowa na paletach owinięta jest folią i spięta taśmą 

stalową co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

- Kruszywo 

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami, wysypaniem i rozpyleniem. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1 Roboty rozbiórkowe 

-  Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób 

prawidłowy,  

- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP i zabezpieczyć teren pod kątem 

planu BIOZ, 

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 



wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

-  Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 

niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania 

placu budowy. 

Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 

Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 

Wszelkie inne postanowienia, które Generalny Wykonawca uzna za przydatne, będą 

podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP,  Architektem i Inwestorem. 

-  Doprowadzenie placu budowy do porządku 

- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien oczyścić całą 

strefę objętą robotami oraz tereny okoliczne. 

- We wszystkich miejscach na terenie robót rozbiórkowych stanowiących zagrożenie 

dla bezpieczeństwa ludzi należy zainstalować odpowiednie zabezpieczenia i 

oznakowanie. 

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w 

budynkach i na okolicznych terenach. 

- Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej 

naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

- Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie 

ładowany na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektow na terenie budowy i 

wywożony na autoryzowane wysypiska. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w 

miejscu krytym. 

5.2.Roboty pomiarowe 

- Ogólne zasady wykonania robót . 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do odszukania i 

widocznego oznakowania wszystkich punktów państwowej osnowy geodezyjnej 

zlokalizowanej w granicach projektowanych robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

ochrona tych punktów przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robót. Jeżeli takie 

punkty zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania to 

zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiednią, uprawnioną 

jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 



Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

GUGiK. 

Wykonawca sporządzi uproszczoną dokumentację geodezyjną na wykonanie robót 

objętych niniejszą SST co umożliwi bieżącą kontrolę prowadzonych robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót 

z dokumentacją projektową, i  niniejszymi ST. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, 

że rzędne te istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej 

to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru.  

Wszelkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic terenu podanych w dokumentacji 

projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną 

wykonane na koszt Zamawiającego.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 

położenie tych punktów.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 

należą do obowiązków Wykonawcy. Dodatkowo na każde wezwanie Inspektora 

Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezyjne. Koszt tych pomiarów obciąża 

Wykonawcę. 

i. - Wyznaczenie punktów głównych osi 

Punkty wierzchołkowe osi i inne punkty główne do tyczenia powinny być 

zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych 

a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 

ziemnych. 

- Robocze punkty wysokościowe 

Stosownie do potrzeb Wykonawca założy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze 

powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

- Wyznaczenie osi 

Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki i ukształtowania terenu. 

Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 



dokumentacji projektowej nie może być większe niż l cm. Rzędne punktów osi należy 

wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do rzędnych określonych w 

dokumentacji projektowej. 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 

uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 

ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 

osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 

odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co 

najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała 

możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 

zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków 

lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 

gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez 

cały czas trwania robót. 

Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki 

kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 

- Inwentaryzacja powykonawcza. 

Inwentaryzację powykonawczą sporządzoną  wraz ze szkicem i zaktualizowanym podkładem 

mapowym oraz z kopią operatu geodezyjnego należy przekazać przy odbiorze końcowym. 

5.3. Wykonanie wykopów 

- Wykopy 

Wykopy pod podbudowy będą wykonywane mechanicznie, a końcowej fazie także 

przy użyciu narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum 

niezbędnego dla wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim 

nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o 

strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla 

rzędnej dna wykopu : ± 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w 

poziomie posadowienia .Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce 

odkładu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane 

przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.  

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, 



ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu, tj. od wylotu do 

odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia 

to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz 

odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, 

prostopadle do trasy kanału, połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu 

kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na 

gruncie łopatą. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w 

odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście 

to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie 

z BN-83/8836-02, przy braku wody gruntowej i usuwisk: 

– w gruntach bardzo spoistych 2:1, 

– w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:l, 

– w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 

l:1,25, 

– w gruntach niespoistych l:1,50, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od 

krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 

Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić 

wypraskami. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 

do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy 

wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do 

projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 

rzędnych dna. 

Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią 

terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie 

projektowanej osi przewodu. 



Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie 

przekraczających 20 m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

Dokumentacji Projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3 cm dla gruntów 

zwięzłych, ±5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja 

szerokości wykopu wynosi ±5 cm. 

- Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych 

metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, 

zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

-  Odkłady gruntu 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana 

przez Inspektora. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady 

powinny być uformowane w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i 

spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego 

zasypania fundamentu. 

-  Odwodnienie wykopów 

Wykonawca powinien zabezpieczyć wykopy przed nawilgoceniem i nawodnieniem. 

Jeśli wskutek zaniedbania  

Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność Wykonawca 

 ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie ich gruntami przydatnymi -  na 

własny koszt bez  

jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 

również za dowieziony grunt. 

Wykop należy przez cały czas trwania prac fundamentowych chronić przed zalaniem 

wodami opadowymi.  



Sposób zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na własny 

koszt i własnym staraniem. 

-  Zasypywanie wykopu 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do 

przyjętej metody zagęszczania gruntu,  

która to grubość nie powinna przekraczać: 

- przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm, 

- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, 

- przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm.  

-  Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania,  

dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty 

rodzime w wykopach i  miejscach 

 zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem 

konstrukcji fundamentów należy je  

dogęścić do  ww. wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone 

powyżej nie mogą być osiągnięte  

przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu 

ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości 

wskaźnika zagęszczenia.  

Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do 

akceptacji Inżynierowi. 

- Podłoże 

a)Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 

zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spadu przewodu. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

 rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą 

rowka o głębokości 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna 

wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i 

wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 

 dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej 



zwierciadła o co najmniej 0,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. Badania 

podłoża naturalnego wykonać. 

b)Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 

a)należy wykonać podłoże wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 

naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), 

makroporowatych i kamienistych; 

- podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 

- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej 

grubości po ich usunięciu; 

- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 

przewodów; 

- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 

- w razie konieczności obetonowania rur. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15 m. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po 

próbie szczelności odcinka kanału. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 

swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego 

podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi 

przewodu nie powinno przekraczać: 

- dla przewodów PVC l0 cm, 

- dla pozostały 5 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji 

Projektowej nie powinno być większe niż 10%. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm. 

Badania podłoża naturalnego i umocnionego – zgodnie z wymaganiami normy PN-

81/B-10735. 



-   Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość 

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 

wynosić co najmniej 0,3 m dla rur z PVC. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

etap I  – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na 

złączach; 

etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej 

w miejscach połączeń; 

etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 

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, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 

Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, 

jeżeli spełnia powyższe wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym 

zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do 

przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia 

gruntów określonych w Specyfikacji Technicznej   i zgodnie z wymaganiami normy 

BN-72/8932-01dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 

W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie 

niebezpiecznej powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90; dla 

mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia powinien wynosić 0,85 

5.4. Wykonanie kanalizacji deszczowej 

- Ogólne warunki układania kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem można przystąpić do wykonania 

montażowych robót kanalizacyjnych. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 

technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 

Przewody kanalizacji  należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 



Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy 

oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w 

czasie transportu i składowania. 

Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne 

jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku 

przeciwnym do spadku dna wykopu. 

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na 

całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 

umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić 

(przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura 

nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy 

sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy 

mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm 

dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 

przekraczać ±1 cm. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 

przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową 

przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury 

zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie 

ich po ewentualnym zalaniu. 

- Kanał z rur PVC 

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy 

układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, 

należy: 

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec 

następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch 

rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się 

znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod 

odcinkiem wciskowym. 



Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 

uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu 

prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z 

PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

- przycinanie rur, 

- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce 

rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia 

połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury 

należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 

Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury 

specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy 

zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 

silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać 

należy wciskarek. 

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez 

czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

 Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy 

wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w 

celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

 - Korytka odpływowe do liniowego odwodnienia 

Korytko odpływowe E 200K będzie ułożone przy krawędzi obiektu. 

Lokalizacja korytek w planie i przekroju poprzecznym powinna być zgodna z 

Dokumentacją Projektową. 

Sposób wbudowywania korytek odpływowych zaproponuje Wykonawca, z 

uwzględnieniem instrukcji producenta wyrobu i uzyska akceptację Inżyniera. 

Wbudowywanie korytek powinno się rozpoczynać od najniższej rzędnej (miejsca 

odprowadzenia). Należy przestrzegać układania korytek z uwzględnieniem kierunku 

strzałki (kierunku przepływu) wytłoczonej na korytkach. 

Warstwa ścieralna nawierzchni powinna być ułożona 3–5 mm wyżej niż korytko łącznie 

z rusztem. 

-  Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni dróg 



powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary 

studzienek powinny wynosić: 

a)głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg 

Dokumentacji Projektowej, 

b)głębokość osadnika 1,5 m; 

c)średnica studzienki ściekowej 0,50 m. 

5.5 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

- Wykonanie podsypki 

Podsypki lub warstwy podłoża winny posiadać pochyłość poprzeczną rzędu 3 % 

minimum. 

Podczas trwania robót, stały spływ wód powierzchniowych powinien być utrzymany aż 

do ujścia które powinno być stale wolne od przeszkód.Gdyby spływ grawitacyjny okazał 

się nie możliwy, powinny być przewidziane mechaniczne środki czerpane (pompy ). 

W zasadzie podsypki są układane w ruchu postępowym, materiał układany jest 

równiarką w miarę możliwości roboty należy rozpoczynać od najwyższych miejsc. 

Wyrównywanie materiałów wykonywane jest metodą nasypu z nadmiarem.  

- Ułożenie kostki i płyt ażurowych 

Betonową kostkę brukową powinno się układać z kilku palet naprzemian. Kostka 

wyprodukowana jest z surowców naturalnych i niewykonalne jest uzyskanie 

identycznych odcieni kostek. Takie układanie uchroni przed płaszczyznowymi 

odchyłkami kolorystycznymi. Początkowe różnice w odcieniach tego samego koloru 

maleją pod wpływem eksploatacji. Podczas układania należy pamiętać o kontrolowaniu 

prostoliniowości rzędów kostek.  

- Wibrowanie 

Przed wibrowaniem można wstępnie zaspoinować fugi piaskiem zamiatając go szczotką. 

Jeżeli nie przewidujemy stosowania obrzeży, musimy zabezpieczyć brzegi kostki przed 

przesuwaniem się podczas wibrowania. Po wibrowaniu trzeba uzupełnić piasek w 

fugach. 

Należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożność by zapewnić spływ wód 

powierzchniowych. Nie dopuścić do powstania zagłębień lub kolein, zapewnić 

poprzeczną pochyłość, jeżeli konieczne wykonanie rowków lub rowów tymczasowych. 

Realizacja podłoża nośnego winna być przerwana w przypadku gdy jakość materiału 

może być narażona przez niepogodę. 



Przed położeniem nawierzchni generalny wykonawca usuwa wszystkie istniejące 

zagłębienia, wyboje i wyrównuje powierzchnię. Ustawia do poziomu studzienki 

rewizyjne oraz usuwa odpady lub osady obce wykonywanej jezdni. 

Podczas robót w stanie surowym jezdni, wykonywana praca jest zatrzymana przed 

położeniem ostatniej warstwy nawierzchni, którą nakłada się w ostatniej fazie prac, po 

zakończeniu zagospodarowania zewnętrznego. 

Drogi są czyszczone po zakończeniu prac konstrukcyjnych budynków. Wszelka 

naniesiona ziemia, beton i materiał rozrzucone na drogach są usuwane. Oczyszczanie 

jezdni przed przywróceniem profilu polega na : 

usunięciu nadmiaru ziemi, powyżej 0,03 m; ostrze wyrówniarki powinno być oddalone o 

3 cm od powierzchni drogi,oczyszczaniu i myciu wodą pod ciśnieniem z zamiatarki, co 

winno być powtórzone co najmniej 4 razy. 

5.6 Krawężniki i obrzeża 

Krawężniki i obrzeża są w rodzaju i typie przewidzianym w projekcie 

Niezbędne płyty fundamentowe pod krawężniki są odlewane na miejscu a poszczególne 

elementy oparte o blok ustalający z betonu starannie zgęszczonego, którego przekrój 

jest określany w planach. 

Spoiny między elementami o szerokości 0,01 m są wypełnione zaprawą i wyrównane. 

Łączenie różniących się krawężników wykonuje się pochyłym elementem o długości 

1,50 m. 

Szczeliny dylatacyjne i skurczowe przewiduje się co 5 metrów maksimum. 

W przypadku elementów odlewanych na miejscu, szczelina skurczona jest przewidziana 

co 2 metry. 

Krawężniki i obrzeża są chronione przed bryzgami w czasie wykonywania nawierzchni. 

Wszystkie krawężniki lub obrzeża poplamione a których oczyszczenie zostanie 

określone jako nie zadawalające przez  architekta są wymieniane na koszt generalnego 

wykonawcy. 

Odsadzka krawężników ponad linię cieku lub nawierzchni jest następująca : 

  - 0,14 metra dla krawężników przy chodnikach, 

 -  0,06 metra niskich krawężników nie wyrównywanych, 

 - 0,02 metra dla obniżonych krawężników na przejściach przeznaczonych dla pieszych. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Roboty pomiarowe 



Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK. 

6.2 Roboty ziemne 

- Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić 

prawidłowość wykonania 

 robót pomiarowych i przygotowawczych i  prowadzić systematyczne badania 

kontrolne dostarczając kopie 

 ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z 

częstotliwością  

gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.  

- Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji  należy je dogęścić do  ww. 

wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być 

osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć 

środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych 

wartości wskaźnika zagęszczenia.  

Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 

Inżynierowi. 

6.3.Wykonanie kanalizacji deszczowej 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki 

przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 

poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna 

obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową, badania 

wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, 

materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i 

infiltrację, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją. 



a) Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 

stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

b)Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 

zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod 

wykonywania wykopów. 

c)Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został 

podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i 

odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z 

warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić 

dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i 

wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji 

Inżyniera. 

d)Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 

zasypu przewodu do powierzchni terenu. 

e)Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości 

nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 

skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w 

miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

f)Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego 

wg BN-77/8931-12 [23], wilgotności zagęszczonego gruntu. 

g)Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i 

obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach 

badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto 

usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

h)Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich 

cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na 

podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie 

ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 

określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 

odpowiednie badania specjalistyczne. 

i)Badania w zakresie przewodu, korytek odpływowych do liniowego odwodnienia, 



studzienek, separatorów obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 

długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia 

przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. 

Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie 

rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów 

należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

j)Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu 

odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, 

pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, 

ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy 

poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i 

przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

k)Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka 

kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie 

trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. 

położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych 

studzienek. 

l)Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od 

zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po 

próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową przewodu i studzienek 

należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin 

okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne. 

6.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych. 

- Powierzchnia podbudowy: 

   . wyrównywanie:   +/- 3cm w stosunku do poziomu prjektowanego 

   . różnica poziomów pod 3 metrową łatą  mniejsza niż 3cm, 

   . pochyłość poprzeczna zawarta w następującym przedziale:  

           pochyłość projektowana < pochyłość poprzeczna < pochyłość 

                      projektowana +1%, 

   . pochyłość wzdłużna zawarta w następującym przedziale: 

           pochyłość projektowana < pochyłość wzdłużna < pochyłość 

                      projektowana +0.5%. 

- Warstwy podkładowe: 

   . wyrównywanie:   +/- 2cm względem projektowanego poziomu, 



   . różnica poziomów pod 3 metrową łatą mniejsza niż 1 cm, 

   . pochyłość poprzeczna zawarta w następującym przedziale: 

   . pochyłość projektowana < pochyłość poprzeczna < pochyłość 

               projektowana +1%. 

- Nawierzchnia z kostki betonowej: 

   . grubość po zagęszczeniu zawarta w następującym przedziale:  

                grubość projektowana <  grubość  rzeczywista < grubość projektowana 

                +1cm, 

   . wyrównywanie:   +/- 2 względem projektowanego poziomu jezdni,  

                +/- 1cm w strefie łączącej różne poziomy, 

   . różnica poziomów pod 3 metrową łatą prostą mniejsza niż 0.5cm. 

- Krawężniki i rynsztoki: 

   . wyrównywanie poziomu i płaskości:   +1cm względem wymiarowania. 

- Chodniki: 

   . różnica poziomów pod 2 metrową łatą mniejsza niż 0.5cm, 

   . pochyłość poprzeczna zawarta w następującym przedziale: 

   . pochyłość projektowana –0.5% < pochyłośćpoprzecznej < pochyłość 

                projektowania+0.5%. 

 -  Pozycja osi studzienek   +5cm względem pozycji teoretycznej. 

 - W niwelacji w pionie studzienek:   +0.5cm względem cieku.   

 - W profilu wzdłużnym między 2 studzienkami, na prostym odcinku: strzałka 

   maksymalna  w połowie odległości -1/500 względem cieku. 

-  Ustawienie osi rurociągów względem włazów i studzienek : + 3 cm względem 

    pozycji teoretycznych 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką miarową jest dla: 

7.1 Roboty rozbiórkowe: 

      - rozebranie nawierzchni, pokrycia dachowego, konstrukcji więźby dachowej – m2, 

      - rozebranie murów i wywóz gruzu – m3, 

7.2 Roboty pomiarowe – ha, 

7.3 Roboty ziemne- m3, 

7.4 Wykonanie kanalizacji deszczowej: 

      - kanały z rur – mb, 



      - studzienki ściekowe – stud. 

      7.5 Nawierzchnia z kostki – m2, 

7.6 Krawężniki i obrzeża – mb. 

 

8. Odbiór robót 

8.1 Roboty rozbiórkowe: 

      Sprawdzeniu i odbiorowi podlega: 

             - wykonanie robót, 
 - dokumenty utylizacji , 

8.2 Roboty pomiarowe  

Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 

lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi. 

8.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli 

wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z 

wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych 

okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne 

z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty 

do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe 

roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

8.4 Wykonanie kanalizacji deszczowej: 

- Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a)Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót, dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie 

gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480  wyniki badań gruntów, ich 

uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża 

gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 

okresowe wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego; 

uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do 

robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego 

przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i 

przekrój podłużny terenu, zadrzewienie; 

b)Dziennik Budowy; 



c)dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

d)dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, 

stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu 

na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych. 

Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

a)sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia 

przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

b)przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień 

agresywności, wilgotności), 

c)warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

d)zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

e)podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i 

głębokości ułożenia, 

f)jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi; 

g)ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 

h)długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i 

prefabrykatów; 

i)szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

j)materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

k)izolacji przewodów i studzienek. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, 

użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z 

innymi wymaganiami określonymi w pkt 6.0. 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 

odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być 

ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

- Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a)dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 

b)protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

c)protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

d)świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 



e)inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

a)zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

b)protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek; 

c)aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia; 

d)protokoły badań szczelności całego przewodu. 

8.5 Nawierzchnia z kostki, krawężniki i obrzeża 

Roboty nawierzchniowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z 

wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót  okazało 

się niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje się za  

niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest 

doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego 

odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji  nie podlegają zapłacie. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1 Roboty rozbiórkowe: 

              -  rozebranie nawierzchni  

              -  demontaż elementów betonowych 

         -  wywóz i utylizacja odpadów      

9.2 Roboty pomiarowe  

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- odszukanie i oznakowanie punktów państwowej osnowy geodezyjnej, 

- wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej, 

- wyznaczenie pkt głównych osi, granicy robót i pkt. wysokościowych oraz ich 

oznakowanie, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyk. pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, 

- wykonywanie pomiarów dodatkowych na każde żądanie Inspektora, 



- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

- utrzymanie i odtwarzanie zniszczonych punktów geodezyjnych 

- inwentaryzacja powykonawcza robót. 

9.3 Roboty ziemne 

-   wszelkie prace pomiarowe, 

-   odspojenie gruntu, 

-   załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,  

-   profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,          

-   plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu 

-   zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 

-   przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

-   odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 

- koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości 

uzyskania właściwych wskaźników zagęszczenia 

9.4 Wykonanie kanalizacji deszczowej: 

Płatność za metr bieżący kanałów, korytek do liniowego odwodnienia i komplet 

separatorów należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych 

materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

9.5 Nawierzchnia z kostki  

-   wszelkie prace pomiarowe, 

-   wykonanie podsypki , 

-   ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 

-   przeprowadzenie wymaganych pomiarów  

-   uporządkowanie placu budowy  

9.6 Krawężniki i obrzeża  

             Wykonanie i dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania. 
 

10. Przepisy związane 

Instrukcja techniczna 0-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

Instrukcja techniczna G-l.  Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978. 

Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 

Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 



PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe . Roboty ziemne. 

PN-B-06250:1988 (PN-88/B-06250)  Beton zwykły 

PN-B-06712:1986 (PN-86/B-06712)   Kruszywa mineralne do betonu 

PN-B-19701:1997  Cement - Skład, wymagania i ocena zgodności - Cementy 

powszechnego użytku 

PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)  Materiały budowlane - Woda do betonów i zapraw 

PN-92B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe klasy B, C, D 

PN-88/H-74080/01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

PN-88/H-74080/04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych klasy C 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

PN-85/C-89203  Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi 

betonowe i żelbetowe 

ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane 

w systemach odwadniających i kanalizacyjnych.” 

KB-38.4.3/1/ – 73 Płyty pokrywowe 

DIN 19580  Korytka odwadniające dla wód opadowych do wbudowania w 

powierzchniach komunikacyjnych. 

 

 

 

 

 

 
 

 


