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1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot STWiORB  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej, które zostaną 

wykonane w ramach remontu wraz z wymianą nawierzchni oraz oświetlenia alei głównej w obszarze 

gospodarczym Ogrodu Botanicznego w Powsinie.  

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

 

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy 

ziemi urodzajnej, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

1.4.1. Warstwa humusu – warstwa ziemi urodzajnej, zawierająca co najmniej 2% części organicznych.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

 

2. MATERIAŁY  

 

Nie występują.  

 

3. SPRZĘT  

 

3.1. Sprzęt do zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej  

 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej należy stosować:  

- koparko - ładowarki,  

- koparki,  

- łopaty, szpadle i inny sprzęt - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym 

nie jest możliwe,  

- samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego 

sprzętu,  

 

lub inny sprzęt zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inwestora.  

Jakikolwiek sprzęt, nie gwarantujący spełnienia wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostanie przez 

Inwestora zdyskwalifikowany i nie zostanie dopuszczony do pracy. 

 

4. TRANSPORT  

 

4.1. Transport i składowanie ziemi urodzajnej  

 

Ziemię urodzajną należy przemieszczać z zastosowaniem koparek albo przewozić transportem samochodowym. 

Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia ziemi urodzajnej. Sposób 

składowania ziemi urodzajnej podano w pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 

Teren pod budowę zatoczek na ławki wzdłuż remontowanej alei, który w stanie istniejącym znajduje się na 

terenach zielonych, winien być oczyszczony z ziemi urodzajnej.  
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5.2. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej  

 

Warstwa ziemi urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 

humusowaniu, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych przez Inwestora.  

Zagospodarowanie nadmiaru ziemi urodzajnej powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami STWiORB lub 

wskazaniami Inwestora. 

Ziemię urodzajną należy zdejmować mechanicznie. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie 

jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

robót (zmienna grubość warstwy ziemi urodzajnej, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne 

wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Do robót związanych ze zdejmowaniem ziemi urodzajnej nie jest wymagany nadzór archeologiczny. 

Warstwę ziemi urodzajnej należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych. 

 

Średnia grubość zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej wynosi 15 cm.  

 

Zdjętą ziemię urodzajną należy przetransportować oraz składować w miejscu wskazanym przez Inwestora.  

 

Należy unikać zdejmowania ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Kontrola usunięcia ziemi urodzajnej  

 

Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia ziemi urodzajnej z powierzchni 

pasa robót ziemnych.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Jednostka obmiarowa  

 

Jednostką obmiarową jest m3
 (metr sześcienny) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

Etap 1 - termin wykonania prac - 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż do dnia 

31 maja 2022 (Na podstawie zapisów określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 5 

do SWZ). 

Odbiór robót na podstawie zaakceptowanego protokołu robót zanikających, po spełnieniu wymagań ujętych w pkt. 

6.1. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Wynagrodzenie na podstawie zaakceptowanego obmiaru robót oraz protokołu robót zanikających.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.). 
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1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot STWiORB  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, które zostaną 

wykonane w ramach remontu wraz z wymianą nawierzchni oraz oświetlenia alei głównej w obszarze 

gospodarczym Ogrodu Botanicznego w Powsinie. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

 

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

 

- nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 4cm,  

- krawężników betonowych.     

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

1.4.1. Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami. 

 

2. MATERIAŁY  

 
2.1. Grunt do zasypania dołów 

 

Do zasypania ewentualnych dołów po elementach podlegających rozbiórce należy użyć materiału przydatnego do 

budowy nasypów wg STWiORB D-02.03.01 - Warstwa separacyjna z geowłókniny. Podłoże. 

 
3. SPRZĘT  

 

3.1. Sprzęt do rozbiórki  

 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub 

inny zaakceptowany przez Inwestora:  

 

- spycharki, ładowarki, koparki,  

- żurawie samochodowe,  

- samochody ciężarowe,  

- zrywarki,  

- młoty pneumatyczne,  

- piły mechaniczne,  

- frezarki nawierzchni.  

 

4. TRANSPORT  

 

4.1. Transport materiałów z rozbiórki  

 

Materiały zakwalifikowane do ponownego wykorzystania powinny być odwiezione przez Wykonawcę na miejsce 

składowania Inwestora.  

Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wykorzystania powinny być usunięte z placu 

budowy na koszt Wykonawcy.  

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu zaakceptowanym przez Inżyniera.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w niniejszej STWiORB 

lub przez Inwestora.   

Rozbiórkę warstw nawierzchni bitumicznej należy wykonać mechanicznie. W miejscach trudnodostępnych dla 

sprzętu mechanicznego dopuszcza się ręczne prowadzenie robót rozbiórkowych.  
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń.   

Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.  

 

Powstałe na skutek rozbiórki nawierzchni ubytki i nierówności w istniejącej podbudowie drogowej należy 

uzupełnić zgodnie ze STWiORB D-04.04.02 - Podbudowa z mieszanek kruszywa niezwiązanych wraz z 

doprowadzeniem do parametrów w niej ujętych.  

 

Dopuszcza się użycie powtórne materiałów z rozbiórki nawierzchni do ponownego wykorzystania do budowy 

dróg i chodników przez Inwestora.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  

 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  

 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z rozbiórką elementów dróg są:  

- m2 [metr kwadratowy]  - dla rozbiórki nawierzchni bitumicznej i podbudowy 

- m [metr] – dla rozbiórki krawężników betonowych 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

Etap 1 - termin wykonania prac - 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż do dnia 

31 maja 2022 (Na podstawie zapisów określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 5 

do SWZ). 

Odbiór robót na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora obmiaru robót, po spełnieniu wymagań ujętych  

w pkt. 6. niniejszej specyfikacji.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Wynagrodzenie na podstawie zaakceptowanego obmiaru robót oraz protokołu odbiorowego robót.   

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.);  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 1 poz. 1206);  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadów lub ich ilości, których nie 

ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą 

prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U. Nr 152, poz. 1735);  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz 

odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącymi 

przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686);  

- Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085);  

- Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 

oraz  o opłacie produkcyjnej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639);  
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot STWiORB  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową linii kablowej niskiego napięcia, które 

będą wykonywane w ramach remontu wraz z wymianą nawierzchni oraz oświetlenia alei głównej w obszarze 

gospodarczym Ogrodu Botanicznego w Powsinie.  

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

 

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową linii 

elektroenergetycznych kablowych niskiego napięcia.  

 

W zakres prac wchodzą:  

– wykopanie i zasypanie rowów kablowych,  

– nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na ułożonym w rowie kablu,  

– budowa przepustów kablowych,  

– ułożenie kabla w rowie kablowym,  

– wciąganie kabla do rur ochronnych i urządzeń,  

– montaż szaf elektrycznych,  

– wykonanie prób i pomiarów elektrycznych,  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 

kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące 

zaciski tych samych dwóch urządzeń jedno- lub wielofazowych .  

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.  

1.4.3. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia została zbudowana.  

1.4.4. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia lub zakańczania kabli.  

1.4.5. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 

kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia 

podziemnego.  

1.4.6. Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, a urządzeniem 

podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 

układania.  

1.4.7. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części warunkach zakłóceniowych. 

 

2. MATERIAŁY  

 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 

powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedłoży do akceptacji Inwestora Projekt Technologiczny 

zawierający szczegółowe dane stosowanych materiałów oraz warunki ich zabudowy w spójny, bezpieczny  

i zgodny z polskimi normami sposób.  
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2.1. Kable 

 

Kable używane do budowy linii kablowej niskiego napięcia powinny spełniać wymagania PN-HD 603 S1 dla kabli 

o napięciu znamionowym do 1kV. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, YAKY 

4x35mm2 w izolacji z polietylenu usieciowanego. 

 

2.2. Rury osłonowe i przepustowe 

 

Rury powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie sił mechanicznych i warunków 

środowiskowych w miejscu ich ułożenia.  

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy 

liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą 

ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli.  

Dla przepustów o długości przekraczającej fabrykacyjną długość rury, odcinki rur należy łączyć z wykorzystaniem 

końcowych kielichów rur. 

Jako przepusty należy stosować rury osłonowe jednowarstwowe RHDPE 110/6,3 z powierzchnią zewnętrzną 

niebieską – dla kabli na napięcie 0,6/1 kV i długości przepustu do 30m.  

 

2.3. Materiał na zasypki  

 

Zasypka z gruntu niewysadzinowego zgodnie z PN-S-02205, bez zanieczyszczeń obcych i organicznych, 

pozbawionego gruzu. 

 

2.4. Szafy elektryczne 

 

Należy stosować szafy o wymiarach 40 x 25cm w planie oraz parametrach i charakterystyce jak poniżej: 

- wykonane z materiału SMC (poliester wzmocniony włóknem szklanym), samogasnącego o klasie palności min. 

V0, 

- klasa ochronności min. II, 

- odporność na uszkodzenia mechaniczne min. IK 10, 

- odporne na promieniowanie UV, abrazję oraz warunki atmosferyczne, 

- konstrukcja wentylowana i zapobiegająca gromadzeniu się wilgoci, 

- wyposażenie w zamek z kilkupunktowym systemem zamykania.  

- każda z szafek wyposażona w gniazdo 230V oraz bezpiecznik 25A 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 

Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inwestora.  

Osoby obsługujące sprzęt powinny być przeszkolone w jego obsłudze oraz posiadać wymagane uprawnienia. 

 

Wykonawca powinien posiadać następujące maszyny i sprzęt:  

– koparka,  

– spawarka transformatorowa,  

– zagęszczarka wibracyjna spalinowa, 

– żuraw samochodowy,  

– drobny sprzęt budowlany.  

 

Jakikolwiek sprzęt, nie gwarantujący spełnienia wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostanie przez 

Inwestora zdyskwalifikowany i nie zostanie dopuszczony do pracy.  

 

4. TRANSPORT 

 

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 

producenta dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich  przemieszczaniem się  

na środkach transportu. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością  korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- przyczepy dłużycowej, 

- samochodu dostawczego, 
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- samochodu samowyładowczego, 

- przyczepy do przewożenia kabli. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Rowy kablowe  

 

Rowy pod kable należy wykonywać po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Dla kabli niskiego 

napięcia należy wykonywać rowy o głębokości 90 cm i szerokości 40cm. 

 

5.2. Układanie kabli  

 

5.2.1. Ogólne wymagania  

 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub przez zginanie, skręcanie, 

rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu 

innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowlanej linii. Podczas przechowywania, układania,  

i montażu końce kabli należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami atmosferycznymi i chemicznymi przez 

szczelne zalutowanie powłoki i nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego(rodzaju jak izolacja).  

 
5.2.2. Temperatura otoczenia i kabla  

 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0O C. Zabrania się podgrzewania kabli 

ogniem.  

 
5.2.3. Zginanie kabli  

 
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień zgięcia powinien 

być możliwie duży oraz zgodny z wymaganiami producenta kabla.  

 

5.2.4. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie  

 

Kable należy układać na dnie rowu kablowego na warstwie piasku wg pkt 2.4 niniejszej specyfikacji grubości co 

najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby 

uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. Kabel należy zasypywać warstwa piasku wg pkt 2.4 

o grubości co najmniej 10 cm następnie warstwa gruntu nasypowego o grubości co najmniej 15 cm, a następnie 

przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm.  

 

5.2.5. Zasypanie rowów kablowych 

 

Zasypkę rowów kablowych należy prowadzić warstwami zagęszczając grunt co 20 cm. 

 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego badany 1 raz na 50mb zasypki kabla lub rury osłonowej powinien 

wynosić odpowiednio:  

Is  = 0,95 w terenach zielonych  

Is = 1,00 pod drogami i zjazdami  

 

Kontrolę zagęszczenia można wykonać sondą dynamiczną wg PN-B-04452:2002 „Geotechnika – Badania 

polowe” oraz Instrukcji Badań podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych cz. 2”.  

 

Dopuszcza się również badanie zagęszczenia płytą dynamiczną, za wyjątkiem warstw w korpusie drogi:  

Wymagania dla Is ≥ 0,95 – Evd ≥ 20 

Wymagania dla Is ≥ 0,98 – Evd ≥ 30 

Wymagania dla Is ≥ 1,00 – Evd ≥ 45 

 

Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do powierzchni kabla powinna wynosić nie 

mniej niż 80cm. 

 

Kable powinny być ułożone w rowie linia falista z zapasem 1-3% długości wykopu wystarczającym do 

skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 
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5.3. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami  

 

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90 stopni i w miarę możliwości w jej 

najwęższym miejscu.  

 

5.4. Układanie przepustów kablowych  

 

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur z HDPE o średnicy Ø 110mm. Przepusty kablowe należy układać  

w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście może być ułożony 

tylko jeden kabel.  

 

Głębokość ułożenia przepustów kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury 

powinna wynosić co najmniej 80 cm. 

 

Rury ułożone w ziemi powinny być ze sobą szczelnie połączone tak, aby nie przedostawała się do ich wnętrza 

woda i nie były zamulane. Wszystkie rury przepustowe należy wyposażyć w linkę zaciągową.  

 

Przy wykonywaniu wykopu dla rur ochronnych należy zwrócić uwagę na to, aby: 

- głębokość rowu kablowego pod drogami była taka, aby dolna powierzchnia trwałego podłoża drogi od górnej 

powierzchni rury ochronnej była niemniejsza niż 0,20m, natomiast odległość od górnej powierzchni drogi  

do górnej powierzchni rury ochronnej była nie mniejsza niż 0,70m, 

 

5.5. Oznaczenie linii kablowych  

 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w oznaczniki (np. opaski kablowe OK) 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m, oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy głowicach, 

oraz w takich miejscach i w takich odstępach ,aby rozróżnianie kabla nie nastręczało trudności. Na oznacznikach 

powinny znajdować się trwałe napisy zawierające:  

– symbol i numer identyfikacyjny linii,  

– oznaczenie kabla,  

– nazwa użytkownika kabla,  

– rok ułożenia kabla.  

 

5.6. Połączenia kabli 

 

Połączenia kabli należy wykonywać przy użyciu muf dostosowanych do typu kabla, jego napięcia znamionowego, 

przekroju i liczby żył, warunków zwarciowych występujących w miejscu zainstalowania oraz do ustalonej 

obciążalności długotrwałej. Mufy należy wykonywać w miejscach włączenia w istniejącą sieć w miejscach 

wskazanych przez Inwestora. Wszelkie dodatkowe mufy powinny być uzgodnione z Inwestorem. 

Wykop do montażu mufy w ziemi powinien mieć wymiary umożliwiające swobodne wykonywanie operacji 

montażowych.  

 

5.7. Montaż szaf elektrycznych. Tabliczka bezpiecznikowo – zaciskowa 

 

Szafy elektryczne należy posadowić w sposób określony przez producenta.  

 

Tabliczka bezpiecznikowo – zaciskowa powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25A 

(zależnie od ilości obsługiwanych obwodów) zaciski przystosowane do podłączenia maksymalnie trzech kabli  

o przekroju od 16 do 25mm² oraz dwóch kabli o przekroju 35mm². Stopień ochrony tabliczki min. IP43.  

Tabliczki powinny być wykonane w klasie ochronności wg Projektu Technologicznego i umożliwić podział sieci 

w szafie.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Sprawdzenie przed przystąpieniem do robót  

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),  

– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.  

 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptacji. 
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

 

6.2.1. Rowy kablowe 

 

Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlega zgodność ich tras z założeniami. Odchyłka trasy rowu od 

wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 metra.  

 

6.2.2. Kable i osprzęt kablowy  

 

Sprawdzanie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów 

według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów.  

 

6.2.3. Układanie kabli  

 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:  

– głębokości zakopania kabla,  

– grubości podsypki nad i pod kablem,  

– odległości folii ochronnej od kabla,  

– wskaźnika zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.  

 

6.2.4. Sprawdzenie ciągłości żył  

 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów  

o napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają 

przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.  

 

6.2.5. Pomiar rezystancji izolacji  

 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się 

mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 

dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90300.  

 

6.2.6. Próba napięciowa izolacji  

 

Dopuszcza się niewykonanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 

1kV.  

 

6.2.7. Zasypanie rowów kablowych  

 

Zasypanie rowów uważa się prawidłowe, jeśli zostały spełnione wymagania ujęte w pkt. 5.5 niniejszej 

specyfikacji.  

 

6.3. Badania po wykonaniu robót  

 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, 

Inwestor może wyrazić zgodę na niewykonanie badań po zakończeniu robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostki obmiarowe 

 

Jednostką obmiarową dla robót związanych z budową kablowych linii niskiego napięcia jest:  

- 1m (metr) ułożenia linii kablowej nN w wykopie wąskoprzestrzennym o głębokości 80cm.  

- 1m (metr) ułożenia przepustu kablowego w wykopie kablowym 

- 1szt. (sztuka) montażu i podłączenia szafy elektrycznej 

 

7.2. Metody obmiaru  

 

Obmiar ułożenia linii kablowej jest wykonywany mierząc łączną długość poszczególnych odcinków kabla wzdłuż 

osi jego trasy pomiędzy punktami końcowymi kabla wraz z wykopem. Punktami końcowymi kabla są punkty, w 

którym kable są wprowadzane do urządzenia lub mufowane.   
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Obmiar układania przepustów kablowych powinien obejmować komplet ułożonych przepustów w jednym 

wykopie z określeniem ilości przepustów w opisie pozycji.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

Etap 1 - termin wykonania prac - 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż do dnia 

31 maja 2022  (Na podstawie zapisów określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 5 

do SWZ). 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z założeniami Inwestora jeżeli wszystkie pomiary i badania  

z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty: 

– projektową dokumentację powykonawczą, 

– atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności, dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie, 

– protokoły z wykonanych pomiarów/prób/sprawdzeń, 

– protokoły odbioru robót zanikających, jeżeli są wymagane, 

– instrukcje eksploatacji i współpracy, jeżeli są wymagane, 

– oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, dokumentacją projektową i stanem 

wiedzy technicznej. 

– geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 

Odbioru robót dokonuje Inwestor lub powołany przez niego Inspektor Nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Cena 1m ułożenia linii kablowej obejmuje: 

 

– zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planów, regulaminów i harmonogramów, 

– wyznaczenie robót w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robót, 

– wykonanie rowów kablowych, 

– zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– montaż i ułożenie kabli w rowach kablowych z podsypką piaskową,  

– zasypanie kabla zasypką piaskową oraz przykrycie folią ochronną, 

– zasypanie rowu kablowego z zagęszczaniem i oznaczeniem trasy linii kablowej, 

– rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu i roboty wykończeniowe, 

– podłączenie linii kablowej do istniejącej sieci, 

– uruchomienie linii, 

– koszty nadzoru i wyłączenia linii, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów, 

– wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

– badania i pomiary w okresie gwarancji, 

 

9.2. Cena 1m ułożenia rur ochronnych obejmuje: 

 

– zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planów, regulaminów i harmonogramów, 

– wyznaczenie robót w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robót, 

– wykonanie wszelkich robót ziemnych nieobjętych wykopami rowów kablowych, 

– zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie podłoża pod rury, 

– montaż i ułożenie elementów rur wraz z połączeniem w rowach kablowych z podsypką piaskową,  

– zasypanie wykopów z zagęszczaniem, 

– rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu i roboty wykończeniowe, 

– koszty nadzorów, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów, 

– wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

 

9.3. Cena 1szt. montażu szafy elektrycznej obejmuje: 

 

– zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planów, regulaminów i harmonogramów, 

– wyznaczenie robót w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robót, 

– wykonanie wszelkich robót ziemnych nieobjętych wykopami rowów kablowych, 

– zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
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– montaż i wyposażenie szafy, 

– koszty nadzorów, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów, 

– wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

 

Wynagrodzenie na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora obmiaru robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  

– N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  

– PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  

– BN-8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

– PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.  

– PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

– PN-B-04452 Geotechnika - Badania polowe  

– Ustawa o drogach publicznych z dn.21.03.1985 r. Dz. Ustawa nr 14 z dn. 15.04.1985r.  

– STWiORB D-M.00.00.00 Wymagania ogólne  

– STWiORB D.02.03.01 Wykonanie nasypów  

– Instrukcji Badań podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych cz. 2 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot STWiORB  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji teletechnicznej, które będą 

wykonywane w ramach remontu wraz z wymianą nawierzchni oraz oświetlenia alei głównej w obszarze 

gospodarczym Ogrodu Botanicznego w Powsinie.  

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

 

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

kanalizacji teletechnicznej.  

 

W zakres tych robót wchodzą: 

– wykonanie i zasypanie wykopu pod rury, 

– ułożenie rur wraz z wprowadzeniem do studni, 

– montaż studni kablowych SK-1.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do 

prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 

1.4.2. Kanalizacja kablowa pierwotna - kanalizacja kablowa, wykonana z bloków betonowych, rur z tworzyw 

termoplastycznych lub rur obiektowych (stalowych, HDPE lub innych) do której wciąga się kable 

telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej. 

1.4.3. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli linii magistralnych, 

międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych i pośrednich. 

1.4.4. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli linii 

rozdzielczych. 

1.4.5. Kanalizacja kablowa wtórna - kanalizacja z rur polietylenowych (lub z materiałów o niegorszych 

właściwościach), umieszczonych wewnątrz otworów kanalizacji kablowej pierwotnej. 

1.4.6. Ciąg kanalizacji - zespół ułożonych w wykopie jedna za drugą rur kanalizacyjnych pozwalających uzyskać 

potrzebną liczbę otworów kanalizacji. 

1.4.7. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu 

umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 

1.4.8. Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura osłonowa z polichlorku winylu (PCV), polipropylenu (PP), 

polietylenu (PE) lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach, a także rura stalowa, stosowana do 

zestawienia ciągów kanalizacji kablowej. 

1.4.9. Rura cienkościenna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubości ścianki od 

3 do 5 mm, przeznaczona do budowy ciągów kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagrożeniu 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

1.4.10. Rura grubościenna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubości ścianki nie 

mniejszej niż 5 mm, przeznaczona do budowy ciągów kanalizacyjnych w miejscach szczególnie obciążonych, np. 

pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.  

1.4.11. Rura ochronna - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiału o nie 

gorszych właściwościach, przeznaczona do zabezpieczenia rur kanalizacji kablowej w miejscach skrzyżowań z 

drogami i innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

1.4.12. Złączka rurowa - element osprzętu służący do połączenia rur polietylenowych lub innych, z których 

budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy. 

1.4.13. Uszczelki końców rur - zespół elementów służących do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z 

ułożonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych wraz z 

ułożonymi w nich kablami, a także do uszczelnienia wszystkich rodzajów rur pustych. 

1.4.14. Rurociąg kablowy (ziemny) - ciąg rur polietylenowych (lub z materiałów o nie gorszych właściwościach), 

układanych bezpośrednio w ziemi, stanowiących osłonę ochronną dla kabli optotelekomunikacyjnych. 
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1.4.17. Odległość podstawowa - najmniejsza odległość budowli telekomunikacyjnej od skrajni innego obiektu 

budowlanego, przy której nie wymaga się zabezpieczeń specjalnych lub szczególnych na odcinkach zbliżeń i 

skrzyżowań. 

1.4.18. Zabezpieczenie specjalne – elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadku 

zbliżeń i skrzyżowań budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odległość pomiędzy 

nimi jest mniejsza od odległości podstawowej o nie więcej niż 50%. 

1.4.19. Zabezpieczenie szczególne – elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadku 

zbliżeń i skrzyżowań budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odległość pomiędzy 

nimi jest mniejsza niż 50% odległości podstawowej, a większa niż 25%. 

1.4.20. Taśma ostrzegawcza - taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomarańczowym z napisem „UWAGA! 

KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY” lub „UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” układana nad 

kablem lub rurociągiem kablowym w celu ostrzeżenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym. 

1.4.21. Taśma ostrzegawczo – lokalizacyjna - taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomarańczowym z 

napisem „UWAGA ! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”, zawierająca czynnik lokalizacyjny, np. taśmę 

stalową, układana nad rurociągiem kablowym. 

 

Pozostałe określenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm związanych. 

  

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Rury rurociągu kablowego. Złączki.  

 

Do budowy rurociągu kablowego należy zastosować rury dwuścienne typu DVK 75 i DVK 50, polietylenowe  

z polietylenu wysokiej gęstości PEHD o kolorze niebieskim ich zewnętrznej warstwy karbowanej. Połączenia rur 

należy wykonać w sposób określony przez producenta lub z systemowych złączek zapewniających szczelne  

i trwałe połączenie.  

 

Połączenie studzienek teletechnicznych SK-1 pod drogą należy wykonać z rur osłonowych jednowarstwowych 

RHDPE 110/6,3.  

 

2.2. Piasek 

 

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być piaskiem drobnym, średnim lub grubym wg PN-B-02480, 

można również stosować kruszywo drobne wg PN-EN 13242 o kategorii uziarnienia GF 80. 

 

2.3. Grunt do wykonania zasypki 

 

Zasypkę należy wykonać z gruntu rodzimego niewysadzinowego, bez zanieczyszczeń obcych i organicznych, 

pozbawionego gruzu wg normy PN-S-02205. 

 

2.4. Studnie kablowe 

 

Studnie  kablowe  prefabrykowane, muszą  być  wykonane  tak,  aby  spełniały  wymagania  normy  BN-85/8984-

01, ZN-11/TP S.A-023. Do budowy kanalizacji teletechnicznej stosowane będą studnie typu SK-1 z korpusem 

dwuelementowym z wbudowaną ramą stalową lub żeliwną do montażu pokrywy pojedynczej lekkiej wraz  

z pokrywą. 

 

2.5. Taśma ostrzegawcza 

 

Należy stosować taśmę ostrzegawczą polietylenową koloru pomarańczowego z napisem "UWAGA! KABEL 

OPTOTELEKOMUNIKACYJNY", układana na połowie głębokości zakopania rurociągu kablowego. 

 

2.6. Składowanie materiałów na budowie 

 

Rury powinny być składowane na polu składowym zadaszonym, w miejscach nie narażonych na działanie 

mechaniczne, zabezpieczającym je przed działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi, pozostałe 

materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.  

 

2.7. Odbiór materiałów na budowie 

 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności z właściwą 

normą, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.  
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Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez dozór 

techniczny robót. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą 

jakość robót, między innymi: 

– samochód skrzyniowy, 

– samochód samowyładowczy, 

– samochód dostawczy, 

– przyczepa dłużycowa, 

– sprężarka powietrzna spalinowa, 

– żuraw samochodowy, 

– ubijak spalinowy, 

– urządzenie do przebić poziomych, 

– żurawik hydrauliczny, 

– koparka na podwoziu gąsienicowym, 

– sprzęt do wykonywania przewiertów. 

 

W zależności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inwestor.  

 

4. TRANSPORT 

 

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 

producenta dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich  przemieszczaniem się  

na środkach transportu. 

 

W zależności od zakresu robót Wykonawca zastosuje następujące środki transportu: 

– samochód skrzyniowy, 

– samochód samowyładowczy, 

– samochód dostawczy, 

– przyczepa dłużycowa. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Trasowanie 

 

Wytyczenie trasy powinno być dokonane przez odpowiednie służby geodezyjne lub specjalną służbę Wykonawcy. 

Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym przez Inwestora, sprawdzając, czy w terenie nie 

nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian. 

 

5.2. Głębokość ułożenia kanalizacji  

 

Głębokość podstawowa ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu 

terenu do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło 0,8m.  

W przypadkach uwarunkowanych trudnościami technicznymi dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułożenia 

kanalizacji pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej np. ławą betonową lub wykonania kanalizacji  

z grubościennych rur z tworzywa sztucznego bądź rur stalowych.  

W miejscach zbliżeń do innych sieci oraz w rejonie korzeni drzew roboty ziemne należy w miarę możliwości 

prowadzić ręcznie.  

W miejscach krzyżowania się lub zbliżenia kanalizacji teletechnicznej do innych sieci należy przed wykonaniem 

wykopu wykonać przekopy kontrolne.   

 

5.3. Szerokość wykopów 

 

Szerokość dna wykopu należy dobrać w sposób umożliwiający ułożenie rur oraz ich podbicie / ustabilizowanie 

gruntem z każdej strony.  
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5.4. Wymagania ogólne układania rurociągu kablowego 

 

Rurociągi kablowe powinny zabezpieczać zaciągnięte do nich kable światłowodowe przed uszkodzeniami 

mechanicznymi na całej długości ciągów. Rurociągi kablowe układane w rowach powinny być zasypywane 

najpierw warstwą piasku wg pkt 2.2 niniejszej specyfikacji o grubości co najmniej 5 cm nad powierzchnię rur. 

Zaleca się aby rurociągi posiadały sfalowanie w poziomie o wielkości: 

- 0,2% - 0,3% w gruntach o podłożu trwałym i twardym,  

 

W okresie letnim zasypanie rurociągu kablowego powinno być wykonane dwuetapowo: najpierw warstwę 

podsypki, a po upływie 24 godzin, po ochłodzeniu się rur w ziemi, powinno nastąpić ostateczne zasypanie 

rurociągu. 

Tolerancja głębokości ułożenia rurociągu kablowego w ziemi nie może przekraczać 5 cm. 

Rury polietylenowe układane równolegle  w rurociągu kablowym na całej jego długości nie powinny się 

krzyżować w żadnym miejscu. 

Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności rurociągi kablowe powinny być uszczelnione  

w każdym punkcie oraz niedostępne dla zanieczyszczeń stałych i płynnych zarówno w czasie budowy, jak  

i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciągów zajętych dla kabli oraz ciągów pustych. 

 

5.5. Budowa studni telekomunikacyjnych  

 

Ściany  i  strop  całkowicie  zmontowanej  studni  kablowej,  z  wprowadzonymi  ciągami  rur  kanalizacji,  powinny  

być  szczelne  w  takim  stopniu,  aby  nie  występowały  przecieki  wody  powierzchniowej  ani zamulanie komory 

studni.   

Zewnętrzne powierzchnie studni powinny mieć uszczelniające i ochronne pokrycie bitumiczne.   

 

Podłoże wykopu pod studnie kablowe należy wyprofilować i dogęścić. Studnie należy posadawiać na podsypce 

piaskowej gr. 10cm, odpowiednio wyprofilowanej i zagęszczonej. Zasypkę studni wykonać z gruntu rodzimego 

zagęszczając warstwami.  

 

5.5. Wprowadzenie kanalizacji do studni  

 

5.5.1. Przygotowanie rur 

 

Powierzchnia końca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegających wmurowaniu lub zabetonowaniu 

powinna być oczyszczona np. papierem ściernym na długości około 0,5 m, następnie pokryta klejem i obsypana 

cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura może być wbudowana dopiero po upływie 2 godzin.  

 

5.5.2. Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych 

 

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w taki sposób, aby nie mogło 

nastąpić zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni. Po  wprowadzeniu  

kabla  lub  rury  kanalizacji, otwór  rury  pierwotnej  powinien  być  ponownie uszczelniony. 

Środki  użyte  do  zaślepienia  (uszczelniania)  końców  rur  powinny  być  zgodne z normą ZN-96/TP S.A.-021  

 

5.6. Zbliżenia rurociągów kablowych do innych rurociągów 

 

W razie zbliżenia rurociągów kablowych do innych rurociągów i urządzeń podziemnych do przesyłania płynów 

powinny być zachowane następujące odległości podstawowe pomiędzy nimi: 

– od wodociągu magistralnego:      1,0 m, 

– od wodociągu rozdzielczego:      0,5 m, 

– od ciepłociągu parowego:      2,0 m, 

– od ciepłociągu wodnego:      1,0 m, 

– od kanalizacji ściekowej i opadowej:     1,0 m, 

 

Określone wyżej odległości podstawowe mogą być zmniejszone do połowy, pod warunkiem zastosowania 

zabezpieczeń specjalnych na rurociągu kablowym, a poniżej połowy  pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń 

szczególnych. Odległości zmniejszone nie mogą być mniejsze niż 25% odległości podstawowej.  

Zabezpieczenie specjalne rurociągu kablowego polega na umieszczeniu go w rurze ochronnej. 

Zabezpieczenie szczególne rurociągu kablowego polega na oddzieleniu go od innego rurociągu ścianą 

oddzielającą. 
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5.7. Ochrona linii kablowych w rurociągach kablowych 

 

Dla zabezpieczenia kabla układanego w rurociągu kablowym w miejscach szczególnie narażonych na 

uszkodzenia, należy stosować rurowe obiekty ochronne. 

Na wszystkich rurociągach, w połowie głębokości ułożenia rurociągu ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze 

pomarańczowym.  

Na taśmie powinien być wytłoczony napis „UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”.  

We wszystkich studniach kablowych i zasobnikach na rurach z projektowanym kablem umieścić przywieszki  

z nazwą właściciela i numerem eksploatacyjnym kabla, w studniach przez które kable przechodzą bez złączy 

umieścić na rurach opaskę ostrzegawczą z napisem: „UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY“. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady wykonania kontroli robót  

 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inwestorowi 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z wymaganiami specyfikacji, norm i przepisów. Przed 

przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inwestora.  

Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 

dopiero po akceptacji odbioru przez Inwestora lub powołanego przez niego Inspektora Nadzoru.   

 

Kontrola jakości wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej podlega na : 

– sprawdzeniu materiałów,  

– sprawdzenie trasy kanalizacji,  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji, 

– sprawdzenie prawidłowości posadowienia studni teletechnicznych,  

– sprawdzenie prawidłowości wprowadzenia kanalizacji studni,   

– sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych. 

 

6.1.1. Sprawdzenie materiałów  

 

Sprawdzenie materiałów użytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami 

norm i innych dokumentów poświadczających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej lub uzgodnionych warunków technicznych. Jakość materiałów winna być poświadczona certyfikatem 

zgodności lub deklaracją właściwości użytkowych z właściwą normą, kartami gwarancyjnymi i protokołami 

odbioru technicznego.  

 

6.1.2. Sprawdzenie trasy kanalizacji  

 

Sprawdzenie trasy kanalizacji przez oględziny odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu wzdłuż ciągów 

kanalizacji i w miejscach włączenia do studni.  

 

6.1.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji 

 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu:  

– długości przelotów między studniami, 

– liczby rur na poszczególnych odcinkach między studniami, 

– drożności kanalizacji, 

– głębokości i sposobu ułożenia rur, 

– wykonania robót ziemnych,  

– wzmocnienia dna wykopu, 

– prostoliniowości przebiegu, 

– sposobu zestawienia i łączenia rur, 

– wykonania skrzyżowań z jezdniami ulic i drogami, 

– wykonania skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami podziemnymi. 

– prawidłowości umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych do oznaczania studni kablowych. 

Powyższe badania powinny być wykonane przed zasypaniem wykopów. 

Badanie należy wykonać za pomocą taśmy mierniczej, oraz przez oględziny. 

Należy dokonać sprawdzenia jakości wykonania odbudowy nawierzchni i uporządkowania terenu. 

 



Remont wraz z wymianą nawierzchni oraz oświetlenia alei PAN na terenie Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. 
 

D-01.03.04 – Budowa kanalizacji teletechnicznej 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Inwestor: PAN Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie, 02-973 Warszawa, ul. Prawdziwka 2 

Strona | 7  

6.1.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych  

 

Zasypkę kanalizacji teletechnicznej i studni należy prowadzić warstwami zagęszczając grunt co 20 cm. 

 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego badany 1 raz na 1 odcinek kanalizacji teletechnicznej między 

studniami powinien wynosić odpowiednio:  

Is  = 0,95 w terenach zielonych  

Is = 1,00 pod drogami i zjazdami  

 

Kontrolę zagęszczenia można wykonać sondą dynamiczną wg PN-B-04452:2002 „Geotechnika – Badania 

polowe” oraz Instrukcji Badań podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych cz. 2”.  

 

Dopuszcza się badanie zagęszczenia płytą dynamiczną:  

- wymagania dla Is ≥0,95  – Evd ≥ 20 MPa 

- wymagania dla Is ≥ 0,98 – Evd ≥ 30 MPa  

- wymagania dla Is ≥1,00  – Evd ≥ 45 MPa 

 

6.1.5. Ocena wyników badań 

 

Przedstawioną do odbioru kanalizację kablową należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli 

badania podane wyżej dały wyniki pozytywne.  

Elementy kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być 

wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostki obmiarowe 

 

Jednostką obmiarową dla budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej jest: 

- m (metr) dla rurociągu/obiektu ochronnego/kanalizacji określonego typu i rodzaju mierząc długość wykopu 

wzdłuż osi jego trasy. 

- szt. (sztuka) dla kompletnego montażu studni kablowej.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Etap 1 - termin wykonania prac - 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż do dnia 

31 maja 2022 (Na podstawie zapisów określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 5 

do SWZ). 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z założeniami Inwestora jeżeli wszystkie pomiary i badania  

z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

 

Po wykonaniu budowy rurociągu kablowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi następujące 

dokumenty: 

- aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- protokoły z dokonanych pomiarów, 

- protokoły odbioru robót zanikających, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Cena 1m ułożenia kanalizacji teletechnicznej obejmuje: 

 

– wyznaczenie robót w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robót, 

– zakup, transport na i po placu budowy wraz z rozładunkiem wszystkich niezbędnych materiałów,  

– roboty ziemne,  

– ułożenie rurociągów kablowych,  

– wprowadzenie rurociągów do studni teletechnicznych,  

– rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu i roboty wykończeniowe, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów, 

– wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

– badania i pomiary w okresie gwarancji, 
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9.2. Cena 1szt. budowy studni teletechnicznej obejmuje:  

 

– wyznaczenie robót w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robót, 

– zakup, transport na i po placu budowy wraz z rozładunkiem wszystkich niezbędnych materiałów,  

– roboty ziemne,  

– złożenie, ustawienie oraz zasypanie studni teletechnicznych,  

– rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu i roboty wykończeniowe, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów, 

– wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

– badania i pomiary w okresie gwarancji, 

 

Wynagrodzenie na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora obmiaru robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

– ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogólne 

wymagania techniczne. – Warszawa, 1993. 

– ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne 

wymagania techniczne. – Warszawa, 1996. 

– ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 

budowlanymi. Wymagania i badania. – Warszawa, 2015. 

– ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna światłowodowe. Wymagania i 

badania. – Warszawa, 2014. 

– ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów 

jednomodowych. Wymagania i badania. 

– ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do zastosowań w 

światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

– ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. 

– ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable światłowodowe. Wymagania i 

badania. – Warszawa, 2014. 

– ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. – Warszawa, 

1996. 

– ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. 

Wymagania i badania. – Warszawa, 2015. Nowość 

– ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania. – 

Warszawa, 2015. 

– ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. – 

Warszawa, 2015.  

– ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i 

badania. – Warszawa, 2015. 

– ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. – 

Warszawa, 2012. 

– ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. 

Wymagania i badania. – Warszawa, 2000. 

– ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne 

wymagania techniczne. 

– ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania. 

– ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

– ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane. 

Wymagania i badania. 

– ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i 

przełącznicowe. Wymagania i badania. 

– ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i 

badania. 

– ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. 

Wymagania i badania. 

– ZN-OPL-036/15Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej 

przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

– ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych obiektów 

budowlanych. Wymagania i badania. 

– ZN-OPL-039/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne. 
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– ZN-OPL-040/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. 

(Uzupełnienie do KNR 5-01). 

– ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i badania. 

– ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe do zastosowań w sieciach 

jednomodowych. Wymagania i badania. 

– ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów jednomodowych. 

Wymagania i badania. 

– ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy rozgałęziające do zastosowań w 

sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 

– ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

– ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice główne PG (MDF). Wymagania i 

badania. 

– ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do zastosowań w 

światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

– ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe cyrkulatory do zastosowań w sieciach 

jednomodowych. Wymagania i badania 

– PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

– PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

– Ustawa z dnia 16. lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. 2004 Nr 171 Poz. 1800). 

– Ustawa z dnia 30. sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz.U. 2004 Nr 204 Poz. 

2087). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. W sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie  
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1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot STWiORB  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową i budową podziemnych sieci 

wodociągowych, które zostaną wykonane w ramach remontu wraz z wymianą nawierzchni oraz oświetlenia 

alei głównej w obszarze gospodarczym Ogrodu Botanicznego w Powsinie.  

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

 

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

 

W zakres przedmiotowych robót wejdzie: 

- wykopy liniowe pod przebudowy sieci wodociągowej wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem 

- wykonanie podłoża z piasku pod rurociągi, 

- ułożenie i montaż budowanych odcinków wodociągów 

- wykonanie obiektów: studnia wodociągowa, studzienki zaworowe wraz z ujęciem wody,  

- montaż armatury: zasuwy, punkty czerpalne,  

- wykonanie połączeń nowo wybudowanych sieci 

- wykonanie prób szczelności i dezynfekcji rurociągów 

- płukanie przewodów wodociągowych 

- wykonanie obsypki przewodów 

- zasypanie wykopów 

- oznakowanie wodociągów w wykopach i terenie 

- uporządkowanie terenu budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego,  

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej 

 
1.4. Określenia podstawowe  

 

1.4.1. Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających 

wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w granicach od stacji 

uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym.  

1.4.2. Przewód wodociągowy tranzytowy – przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do 

przesyłu wody.  

1.4.3. Przewód wodociągowy magistralny – magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, przewód 

przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych.  

1.4.4. Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód przeznaczony do doprowadzania wody do przyłączy 

wodociągowych.  

1.4.5. Przyłącze wodociągowe – przewód wodociągowy z wodomierzem, łączący sieć wodociągową z 

wewnętrzna instalacją obiektu zasilanego w wodę.  

1.4.6. Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 

działanie i eksploatację sieci wodociągowej.  

1.4.7. Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia:  

1.4.7.1. Zasuwy – armatura zaporowa - wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody  

1.4.7.2. Hydranty – armatura przeciwpożarowa - punkty czerpalne o wydajności potrzebnej do gaszenia pożaru, 

wykorzystywane również jako odpowietrzenie rurociągu.  

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
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2. MATERIAŁY  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach 

budowlanych" (Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881) powinny być oznakowane CE lub znakiem budowlanym (z 

zastrzeżeniem ust. 4). Materiały sieci wodociągowych muszą mieć ponadto certyfikat PZH dopuszczający do 

kontaktu z woda pitną. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedłoży do akceptacji Inwestora Projekt Technologiczny 

zawierający szczegółowe dane stosowanych materiałów oraz warunki ich zabudowy w spójny, bezpieczny  

i zgodny z polskimi normami sposób. Projekt ma za zadanie również określenie bezpiecznego i trwałego włączenia 

w istniejącą sieć wodociągową na terenie Inwestora.  

 

2.2. Rury przewodowe 

 

Do wykonania sieci wodociągowej i przyłączy wody pitnej zastosowane będą rury i kształtki z PE100 szeregu 

SDR17 (PN10) spełniające wymagania normy PN-EN 12201, łączone przez zgrzewanie doczołowe, 

elektrooporowe, za pomocą połączeń kołnierzowych oraz złączek skręcanych. 

Projektowany wodociąg należy wykonać z rur PE100 50x3.0mm PN10 SDR17 w kolorze niebieskim.   

 
2.3. Studnia zaworowa z ujęciem wody 

 

Studnie zaworowe wraz z ujęciem wody należy wykonać wg poniższego schematu oraz włączyć w istniejącą 

(DN100) oraz nowoprojektowaną (DN50) sieć wodociągową. Studzienki wykonane z tworzyw sztucznych 

powinny być wyposażone w pokrywy z zamkiem. Do każdej ze studzienek zaworowych należy doprowadzić 

kanalizację z rur średnicy 50mm łączącą studzienki z kanalizacją elektryczno-telekomunikacyjną i służącą do 

przeprowadzenia w przyszłości okablowania zasilania i sterowania elektrozaworami.  

 

 

 

Do budowy należy używać systemowych rozwiązań możliwie od jednego producenta. Szczegółowy sposób 

montażu oraz szczegóły materiałowe należy ująć w Projekcie Technologicznym zgodnie z pkt. 2.1. niniejszej 

STWiORB.  

 

3. SPRZĘT  

 

Wykonawca zapewni sprzęt montażowy odpowiedni dla potrzeb i przyjętej technologii robót montażowych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej powinien wykazać się możliwością korzystania 

między innymi z następującego sprzętu:  

- żurawi budowlanych samochodowych,  

- koparki / koparko-ładowarki,  
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- sprzętu do zagęszczania gruntu,  

- urządzeniami niezbędnymi do wykonania próby ciśnienia, 

- drobnego sprzętu ręcznego 

lub innego sprzętu zaproponowanego przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inwestora.  

 

Jakikolwiek sprzęt, nie gwarantujący spełnienia wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostanie przez 

Inwestora zdyskwalifikowany i nie zostanie dopuszczony do pracy. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport rur przewodowych 

 

Rury PE100 50x3.0mm PN10 SDR17 należy transportować i przechowywać w zwojach oraz rozładowywać w 

sposób określony przez producenta w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

 

4.2. Transport armatury 

 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem  

i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

 

4.3. Transport włazów kanałowych. 

 

Włazy mogą być transportowane dowolnymi środkami transportowymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie 

transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.  

 

4.4. Transport elementów prefabrykowanych i tworzywowych. 

 

Transport elementów prefabrykowanych i tworzywowych powinien odbywać się samochodami w pozycji 

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 

zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie 

i opuszczanie elementów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 

równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Roboty przygotowawcze  

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  

 

Do zakresu robót przygotowawczych należy ponadto:  

- Usunięcie humusu i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót.  

- Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych  

- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu  

 

5.2. Roboty ziemne  

 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z:  

- Instrukcją montażową układanie w gruncie rurociągów z PE.  

- Instrukcją producenta.  

 

Przed przystąpieniem do robót należy odkryć istniejące rurociągi w miejscach ich połączeń z rurociągami 

projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjęte rzędne posadowienia rurociągów istniejących odpowiadają 

rzeczywistości. W przypadku rozbieżności rzędnych posadowienia, należy spowodować korektę dokumentacji 

technicznej.  
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W przypadku występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie wykopu na czas prowadzenia 

robót. Sposób odwodnienia wykopów, dostosowany do panujących w czasie wykonywania robót warunków 

gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez Wykonawcę robót.  

 

Wykopy dla sieci wodociągowej należy wykonywać jako liniowe wąskoprzestrzenne.. W miejscach występowania 

istniejącego uzbrojenia terenu wykopy należy wykonywać ręcznie a przed przystąpieniem do prac należy wykonać 

przekopy kontrolne. Odspojony grunt należy przeznaczyć na odkład. Odkopane kable lub rurociągi należy pod 

nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczyć przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych. 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.  

 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 

naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, natomiast w innym przypadku należy wykonać podsypkę z gruntu 

niespoistego o grubości min. 10 cm.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem wynikającym z posadowienia istniejącego wodociągu. 

Zasypkę do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu należy wykonać z gruntu niespoistego. Zagęszczenie 

zasypki należy bezwzględnie wykonać ręcznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Powyżej tej strefy 

zasypkę wykopu wykonać z gruntu rodzimego warstwami w zakresie charakterystyki użytego sprzętu służącego 

do zagęszczania. 

 

Niedopuszczalne jest używanie do zasypki gruntów zmarzniętych i zawierających kamienie. Poza konstrukcją 

drogi wskaźnik zagęszczenia gruntu powyżej strefy niebezpiecznej nie powinien być mniejszy niż Is≥0,95. 

 

5.3. Roboty montażowe 

 

Całość robót związanych z budową i przebudową wodociągów należy wykonać zgodnie z PN-EN 805 - 

Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych oraz z instrukcją 

producentów rur i armatury. Technologia oraz szczegóły wykonania wodociągu powinny być uprzednio ujęte w 

Projekcie Technologicznym wspomnianym w pkt. 2.1. niniejszej STWiORB. 

 

Ponadto przebudowywaną sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z:  

- normą PN-B-10725 – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”  

- instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE i żeliwa sferoidalnego opracowaną przez producenta 

rur i armatury.  

 

Uzbrojenie sieci wodociągowej typowe:  

- kształtki z PE lub żeliwa sferoidalnego.  

 

Rury z tworzyw sztucznych układać w temperaturze otoczenia dopuszczonej w instrukcji producenta. Przy 

temperaturze poniżej +5ºC a ew. zgrzewy wykonywać w ogrzewanym namiocie ochronnym.  

 

Na wysokości 30cm nad przewodem wodociągowym należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną z wtopioną 

ścieżką metaliczną. 

 

5.4. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja  

 

Wykonane odcinki wodociągu należy poddać próbie na szczelność przewodu (ciśnienie próbne powinno wynosić 

1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1,0 MPa) zgodnie z PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania 

dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. Przed dokonaniem włączenia nowych odcinków do 

istniejącej sieci wodociągowej i oddaniem do eksploatacji należy je zdezynfekować podchlorynem sodu i 

przepłukać. Wielkość dawki podchlorynu sodu należy przyjąć w uzgodnieniu i wg wytycznych lokalnego 

MPWiK. Czas kontaktu powinien wynieś min 24 godziny. Po 48 godzinach przewody należy poddać 

intensywnemu płukaniu czystą wodą i wykonać analizę bakteriologiczną. Pobrana woda po płukaniu musi 

odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 r. w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2010 Nr 72 poz.466).  

 

Wszystkie próby szczelności, płukanie i dezynfekcję należy przeprowadzać przy udziale Inwestora lub 

powołanego przez niego Inspektora Nadzoru.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:  

- określenie stanu terenu,  

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),  

- sprawdzenie cech zewnętrznych gotowych materiałów.  

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

- ustalenie metod wykonywania wykopów,  

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  

 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptacji  

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  

i z częstotliwością wymaganą przepisami, zaleceniami administratora oraz zaakceptowaną przez Inwestora.  

 

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

- sprawdzenie rzędnych założonych w Projekcie Technologicznym  

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  

- ocena materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej,  

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 

określonym w dokumentacji,  

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną  

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,  

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,  

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,  

- badanie szczelności całego przewodu,  

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia zgodnie z pkt 5.2. 

niniejszej STWiORB.  

 

6.2.3. Kontrola jakości połączeń:  

 

- Dla zgrzewania doczołowego – kontrola jakości polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i 

grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń 

podanych przez danego producenta.  

- Dla zgrzewu elektrooporowego – kontrola jakości polega na sprawdzeniu wysunięcia wskaźników grzania i 

wydruku parametrów procesu zgrzewania oraz skontrolowaniu czy nie ma śladów wypłynięcia polietylenu na 

zewnątrz kształtki. W przypadku wątpliwości, co do jakości połączenia lub stwierdzenia jego wadliwości należy 

je wyciąć, a powstały ubytek rurociągu naprawić.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Jednostka obmiarowa  

 

Jednostkami obmiarowymi są:  

- 1 m (metr) budowy wodociągu każdej średnicy, budowy przyłącza wodociągowego,  

- 1 szt. (sztuka) zamontowanej studni wodociągowej wraz z wyposażeniem (armaturą i włazem) 

- 1 kpl. (komplet) zamontowanej studni zaworowej wraz z ujęciem wody (wyposażenie i podłączenie wg 

schematu z pkt. 2.3.)  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

 

Etap 1 - termin wykonania prac - 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż do dnia 

31 maja 2022 (Na podstawie zapisów określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 5 

do SWZ). 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową (technologiczną), STWiORB i wymaganiami 

Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Wynagrodzenie na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora obmiaru robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Normy  

 

- PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych.  

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.  

- PN-EN 998-1 Zaprawy budowlane zwykłe.  

- PN-EN ISO1452 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.  

- PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.  

- PN-EN 13244 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 

użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią.  

- PN-EN 13101 Stopnie do studzienek kontrolnych.  

- PN-EN 10210 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.  

- PN-EN 10224 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych -- Warunki 

techniczne dostawy.  

- PN-EN 736 Armatura przemysłowa. Terminologia.  

- PN-EN 1171 Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne.  

- PN-M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.  

- PN-EN 1074-6 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.  

- PN-B-02480 Grunty budowlane -- Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

- PN-B-04452 Geotechnika – Badania polowe  

 

10.2. Inne dokumenty  

 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.  

- Katalog rur PE, Żeliwnych i instrukcja montażowa producentów.  

- Instrukcji Badań podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych cz. 2  

- Projekt Technologiczny  
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1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot STWiORB  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami ziemnymi i przygotowaniem podłoża, 

które zostaną wykonane w ramach remontu wraz z wymianą nawierzchni oraz oświetlenia alei głównej w 

obszarze gospodarczym Ogrodu Botanicznego w Powsinie.  

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

 

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami ziemnymi  

i przygotowaniem podłoża, wykonywanych w ramach robót drogowych.   

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

1.4.1. Podłoże gruntowe nawierzchni – strefa gruntu rodzimego lub nasypowego poniżej spodu konstrukcji 

nawierzchni, której właściwości maja wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatacje nawierzchni. 

1.4.2. Nasyp – drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie pasa drogowego.  

1.4.3. Wykop – drogowa budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci odpowiednio 

ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu.  

1.4.4. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.5 jako grunt skalisty.  

1.4.5. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 

zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc 

ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 

odspojenia. 

1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru:  

Is = ρd / ρds 

gdzie:  

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),  

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481, służąca 

do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

 

1.4.7. Nośność gruntów w podłożu - zdolność gruntu do przenoszenia obciążeń, jakim ten grunt podlega.  

Badanie nośności należy przeprowadzić zgodnie z  normą PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

np. metodą VSS, poprzez określenie modułów odkształcenia E1, E2 oraz wskaźnika odkształcenia Io = E2/E1.  

Badanie wykonuje się płytą sztywną o średnicy 30 cm, stosując naprężenie odpowiednie do badanej warstwy.  

Obliczenie należy przeprowadzić wg zwozu jak poniżej:  

 

 

 

1.4.8. Wymiana gruntu – grunty organiczne lub mineralne słabonośne(nienadające się do modyfikacji) 

znajdujące się w podłożu nawierzchni i nasypu przeznaczone do usunięcia i zastąpienia gruntem mineralnym.  

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grunt_(geologia)
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1.4.9. Warstwa humusu – warstwa ziemi urodzajnej, zawierająca co najmniej 2% części organicznych.  

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Materiał pochodzący z profilowania podłoża 

 

Średnia grubość warstwy gruntu pozostałej po zdjęciu ziemi urodzajnej a niezbędnej do usunięcia w ramach 

profilowania i zagęszczania podłoża pod zatoczki na ławki wynosi 5 - 10 cm.  

 

Usunięty grunt należy przetransportować oraz składować w miejscu wskazanym przez Inwestora.  

 

2.3. Materiał na wyrównanie terenu – piasek 

 

W przypadku konieczności wyrównania podłoża należy stosować piasek nie zawierający kamieni lub 

zanieczyszczeń obcych, mogących uszkodzić geowłókninę. 

 

3. SPRZĘT  

 

3.1. Sprzęt do profilowania podłoża  

 

Do wykonania robót związanych z prowadzeniem robót ziemnych oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

należy stosować:  

- ładowarki / koparko-ładowarki,  

- koparki,  

- spycharki,  

- walce ogumione lub stalowe;  

- łopaty, szpadle i inny sprzęt - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym 

nie jest możliwe,  

- samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego 

sprzętu,  

 

4. TRANSPORT  

 

4.1. Transport gruntu z profilowania 

 

Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należy do Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że transport 

wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą powodować 

zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń. Materiały sypkie powinny być 

przewożone w sposób zabezpieczający przed pyleniem i zanieczyszczeniem środowiska.  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego 

objętości i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowywania materiału. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1 Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże powinno być wyprofilowane w sposób umożliwiający grawitacyjny spływ wody opadowej oraz 

wykazywać się właściwościami jak poniżej: 

 

- wskaźnik zagęszczenia podłoża: Is ≥ 0,98 

- nośność podłoża:               E2 ≥ 80 MPa 

Metodę badania należy dobrać i wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania. Metodologię badania podano w pkt. 1.4.6. oraz 1.4.7. niniejszej specyfikacji.  

 

Dopuszcza się również badanie zagęszczenia podłoża lekką płytą dynamiczną:  

- wymagania dla Is ≥ 0,98 – Evd ≥ 40 MPa  
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W bezpośrednim zbliżeniu do podziemnej infrastruktury roboty należy prowadzić ręcznie. Przed przystąpieniem 

do robót należy w takich miejscach wykonać ręcznie przekopy kontrolne.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 
6.1. Kontrola jakości przygotowania podłoża 

 

Kontrolę przygotowania podłoża należy przeprowadzić na podstawie i wymagań ujętych w pkt. 5.1.  

z częstotliwością jak poniżej: 

- Zagęszczenie i nośność podłoża:   2 badania 

- sprawdzenie spadków:   2 sprawdzenia 

oraz w miejscach wątpliwych – jeśli zajdzie taka konieczność.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Jednostka obmiarowa  

 

Jednostką obmiarową usuniętego nadmiaru gruntu z wykopów jest m3
 (metr sześcienny). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

Etap 1 - termin wykonania prac - 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż do dnia 

31 maja 2022 (Na podstawie zapisów określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 5 

do SWZ). 

Odbiór robót na podstawie zaakceptowanego protokołu robót zanikających, po spełnieniu wymagań ujętych  

w pkt. 6.Kontrola jakości robót niniejszej specyfikacji. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Cena jednego metra sześciennego [m3] wykopu obejmuje: 

- odspojenie, załadunek i transport gruntu z wykopu  

 

Cena jednego metra kwadratowego [m2
 ] przygotowania podłoża obejmuje: 

- wyprofilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża 

 

Cena jednego metra kwadratowego [m2
 ] warstwy separacyjnej z geowłókniny obejmuje: 

· roboty przygotowawcze, 

· sprawdzenie i wyrównanie podłoża, 

· dostarczenie geowłókniny wraz z elementami mocującymi,  

· rozłożenie geowłókniny. 

 

Wynagrodzenie na podstawie zaakceptowanego obmiaru robót oraz protokołu robót zanikających.  

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania 

- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika 

płaskości 

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik 

kształtu 

- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziaren  

o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych  

- PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 1. Oznaczanie odporności na 

ścieranie (mikro-Deval). 

- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na 

rozdrabianie 

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren 

i nasiąkliwości 
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- PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych 

– Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

- PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych 

– Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

- PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania. 

- PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody badań 

dla ustalonej laboratoryjnie gęstości i wilgotności – Zagęszczenie aparatem Proctora. 

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

- BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot STWiORB  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową odwodnienia drogowego, które zostaną 

wykonane w ramach remontu wraz z wymianą nawierzchni oraz oświetlenia alei głównej w obszarze 

gospodarczym Ogrodu Botanicznego w Powsinie.  

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

 

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową odwodnienia 

drogowego i kanalizacji deszczowej mającej na celu odprowadzenie wód opadowych do istniejącej sieci 

odwodnienia.  

W zakres przedmiotowych robót wejdzie: 

- usunięcie 1szt. istniejącego wpustu ulicznego DN500 

- budowa odwodnienia liniowego z korytek odpływowych polimerobetonowych z rusztem żeliwnym 

- odprowadzenie wód opadowych rurami PP DN200 

- budowa studzienek kanalizacji deszczowej DN600 z tworzywa wraz z deklami żeliwnymi 

- włączenie w istniejącą studnię betonową kanalizacji deszczowej  

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, uporządkowanie terenu budowy i przywrócenie do stanu 

pierwotnego terenu otaczającego  

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

1.4.1 Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

opadowych i roztopowych. 

1.4.2. Korytko odpływowe - element konstrukcyjny odwodnienia liniowego służący do odprowadzenia wód 

opadowych z nawierzchni. 

1.4.3. Ruszt żeliwny - element wykonany z żeliwa umożliwiający wpływ wody opadowej do korytka oraz 

umożliwiający przejazd przez odwodnienie liniowe pojazdom kołowym. 

1.4.4. Studnia odwodnienia liniowego - element liniowego systemu odwodnienia drogi, służący do 

odprowadzenia wody opadowej z korytka do kanału, umożliwiający inspekcję i konserwację kanału. 

1.4.5. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 

1.4.6. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 

1.4.7. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale, przeznaczona do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji kanałów. 

1.4.8. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.9. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 

przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.10. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 

obsługi do komory roboczej. 

1.4.11. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.12. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
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2. MATERIAŁY  

 

Do budowy odwodnienia należy stosować: 

- rury z tworzyw sztucznych PP o sztywności obwodowej minimum SN8,  

- studzienki kanalizacyjne tworzywowe wykonane z tworzyw sztucznych lub żywic poliestrowych wzmacnianych 

włóknem szklanym wykonane jako monolit lub z elementów (kinety , rury trzonowe, stożki) łączonych na 

uszczelki, posiadające aprobatę techniczną IBDiM. 

- kompletne i spójne, systemowe rozwiązania odwodnienia liniowego, w skład którego wejdą korytka 

polimerobetonowe o szerokości wewnętrznej min.100mm z rusztem żeliwnym, posadowione wg zaleceń 

producenta wraz z systemowymi elementami odprowadzenia wody w postaci studzienek, osadników itp.   

- kształtki i materiały uszczelniające zapewniające szczelne i trwałe połączenia  

- piasek drobny do wykonania obsypek i zasypek rur oraz wyrównania gruntu pod posadowienie elementów 

odwodnienia.  

 

3. SPRZĘT  

 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu:  

- żurawi budowlanych samochodowych,  

- koparek / koparko-ładowarek,   

- sprzętu do zagęszczania gruntu,  

- beczkowozów  

lub innego sprzętu zaproponowanego przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inwestora.  

 

Jakikolwiek sprzęt, nie gwarantujący spełnienia wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostanie przez 

Inwestora zdyskwalifikowany i nie zostanie dopuszczony do pracy. 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Transport rur kanałowych  

 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Należy zabezpieczyć wyroby 

przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów.  

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 

1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

 

4.2. Transport studni i elementów odwodnienia liniowego 

 

Transport studni i elementów odwodnienia liniowego powinien odbywać się samochodami w pozycji 

wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 

materiałów.  

Podnoszenie i opuszczanie elementów tworzywowych i prefabrykowanych należy wykonać używając metod 

transportu wskazanego przez producenta.   

 

4.3. Transport włazów kanałowych  

 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach.  

 

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie  

 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

4.5. Transport mieszanki betonowej  
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 

segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 

przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

4.6. Transport kruszyw  

 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Roboty przygotowawcze  

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  

 

5.2. Wykopy 

 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie / 

obudowane) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego.  

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4m 

jako zapas potrzebny na ewentualne deskowanie ścian. W przypadku braku konieczności deskowania ścian 

wykopu, dno należy obustronnie poszerzyć na tyle, aby wykonać obsypkę z piasku stabilizującą kanał i 

umożliwiającą jego podbicie.  

Wykop należy prowadzić w sposób nienaruszający struktury podłoża ze spadkiem wynikającym z dokumentacji 

projektowej.  

 

5.3. Przygotowanie podłoża 

 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 

dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,10 - 0,20 m. Zdjęcie 

pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru 

z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm. 

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub 

tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. 

Zagęszczenie podłoża pod rury kanałowe, komory, wpusty, studzienki, przykanaliki powinno wynosić Is≥0,95 w 

terenach zielonych oraz Is≥0,98 na odcinku pod konstrukcją drogową. Zagęszczenie podłoża pod konstrukcję 

odwodnienia liniowego należy prowadzić do uzyskania stopnia zagęszczenia Is≥0,98.  

 

5.4. Roboty montażowe i zasypki 

 

5.4.1. Odwodnienie liniowe 

 

Elementy odwodnienia liniowego należy montować i łączyć zgodnie z zalecaniami producenta systemu 

odwodnienia ze spadkiem wynikającym z dokumentacji projektowej (niwelety drogi).  

Korytka należy posadawiać i obudować ławą betonową z betonu klasy minimum C25/30 grubości 15cm. Górną 

powierzchnię ławy / oporu korytka zatrzeć dostosowując do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi. Do 

posadowienia elementów odwodnienia liniowego zaleca się używanie betonu półsuchego.  

 

5.4.2. Montaż rur przewodowych 

 

Całość robót należy wykonać zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów oraz obowiązującymi przepisami. 

Łączenie rur PP na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Instrukcji 

projektowania, wykonania i odbioru" lub analogicznym wytycznymi wydanymi przez producenta rur.  

Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie piaskiem po środku długości rury i mocno podbić  

z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy 
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sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadki) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu  

i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.  

Rzędną włączenia do istniejącej studni kanalizacji deszczowej oraz wynikający z niej spadek podłużny dwóch 

ostatnich odcinków kanalizacji deszczowej należy ustalić na budowie.  

Rury należy lokalizować poniżej poziomu przemarzania, tj. min 1,0m od powierzchni terenu (nie dotyczy części 

odcinka pod konstrukcją drogi, pomiędzy odwodnieniem linowym a pierwszą studnią kanalizacji deszczowej 

gdzie H = 0,90 – 1,00m).  

 

Zasypkę rur należy prowadzić do uzyskania poziomu zagęszczenia Is≥0,95 w terenach zielonych oraz Is≥1,00 pod 

konstrukcją drogi.  

 

5.4.4. Montaż studni z tworzyw sztucznych 

 

Podłoże wykopu należy wyprofilować i dogęścić. W przypadkach tego wymagających ściany wykopu należy 

zabezpieczyć przed obsuwaniem się gruntu. Na czas prowadzenia robót należy zapewnić odwodnienie wykopu.  

Należy stosować studnie średnicy DN600 z prefabrykowanym dnem (dennicą). Studnie należy posadawiać na 

podsypce piaskowej gr. 10cm, odpowiednio wyprofilowanej i zagęszczonej. Połączenie rur odprowadzających 

wodę ze studnią należy wykonać jako szczelne, z zastosowaniem złączek i uszczelek systemowych. W przypadku 

nieszczelnego połączenia może dochodzić do wypłukiwania obsypki studni i jej osiadania.  

Zasypkę studni wykonać gruntem rodzimym z zagęszczeniem. 

 

Projektowane studnie kanalizacji deszczowej zlokalizowane są w terenach zielonych, jednak z uwagi na 

możliwość poruszania się po nich sprzętu ogrodniczego i rolniczego i zaleca się montaż pierścieni odciążających 

włazy do studzienek.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokonać oceny stanu terenu w zakresie możliwości 

wyznaczenia: 

- stref montażowych 

- dróg dowozu materiałów do stref montażowych 

- miejsc składowania materiałów 

- miejsc do składowania gruntu z wykopów. 

oraz 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty 

zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.).  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptacji. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  

i z częstotliwością określoną w niniejszych STWiORB i zaakceptowaną przez Inwestora.  

 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 

- sprawdzenie rzędnych, spadków i odchyleń osi przewodów,  

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
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Badanie wskaźników zagęszczenia zasypki należy przeprowadzać z częstotliwością 1 badanie na każdy odcinek 

pomiędzy studniami kanalizacji deszczowej oraz 1 raz pod konstrukcją drogi.  

 

Dopuszcza się badanie zagęszczenia płytą dynamiczną:  

- wymagania dla Is ≥0,95  – Evd ≥ 20 MPa 

- wymagania dla Is ≥ 0,98 – Evd ≥ 30 MPa  

- wymagania dla Is ≥1,00  – Evd ≥ 45 MPa 

 

6.3. Ocena wyników badań 

 

Przedstawione do odbioru odwodnienie drogowe należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami, jeżeli 

badania podane wyżej dały wyniki pozytywne.  

Elementy kanalizacji / odwodnienia, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny 

być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostki obmiarowe 

 

Jednostkami obmiarowymi dla budowy odwodnienia drogowego są: 

 

- kpl. [komplet] – dla kasacji wpustu drogowego DN500 wraz z usunięciem i utylizacją elementów betonowych, 

zasypką oraz zamuleniem przykanalika;  

- m [metr] – dla budowy odwodnienia liniowego z korytek odpływowych polimerobetonowych z rusztem 

żeliwnym wraz z posadowieniem na ławie betonowej C25/30 oraz wyposażeniem w systemowe dekle i studzienkę 

odpływową dostosowaną do podłączenia kanału DN200;  

- m [metr] – dla wykonania rurociągów kanalizacji deszczowej z rur PP DN200 SN8 wraz z uszczelnieniem, 

obsypką i zasypką rur;  

- szt. [sztuka] – dla montażu studzienek kanalizacji deszczowej DN600 z tworzywa wraz z deklami żeliwnymi i 

pierścieniami odciążającymi;  

- kpl. [komplet] – wykonanie włączenia szczelnego DN200 w istniejącą studnię betonową kanalizacji deszczowej 

wraz z wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, uporządkowaniem terenu budowy  

i przywróceniem do stanu pierwotnego terenu otaczającego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Etap 1 - termin wykonania prac - 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż do dnia 

31 maja 2022 (Na podstawie zapisów określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 5 

do SWZ). 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z założeniami Inwestora jeżeli wszystkie pomiary i badania  

z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

 

Po wykonaniu budowy odwodnienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi następujące 

dokumenty: 

- aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- protokoły z dokonanych pomiarów, 

- protokoły odbioru robót zanikających, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Cena 1kpl. usunięcia istniejącego wpustu drogowego DN500 obejmuje: 

 

- demontaż kratki żeliwnej, 

- odkopanie i demontaż elementów betonowych wpustu, 

- zamulenie przykanalika, 

- zakup i transport materiału zasypowego, 

- zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopu po wpuście, 

- transport i utylizację odpadów 
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9.2. Cena 1m ułożenia odwodnienia liniowego:  

 

– wyznaczenie robót w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robót, 

– zakup, transport na i po placu budowy oraz rozładunek elementów odwodnienia liniowego, 

– zakup, transport na i po placu budowy oraz rozładunek niezbędnych materiałów sypkich i betonu półsuchego, 

– roboty ziemne, 

– montaż oraz roboty wykończeniowe systemu odwodnienia liniowego.  

 

9.2. Cena 1m ułożenia rurociągu kanalizacji deszczowej DN200 obejmuje:  

 

– wyznaczenie robót w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robót, 

– zakup, transport na i po placu budowy oraz rozładunek rur, 

– zakup, transport na i po placu budowy oraz rozładunek niezbędnych materiałów sypkich, 

– roboty ziemne w tym zabezpieczenie i odwodnienie wykopów, 

– rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu i roboty wykończeniowe, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów, 

– wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

– badania i pomiary w okresie gwarancji. 

 

9.3. Cena 1szt. montażu studni kanalizacji deszczowej obejmuje:   

 

– wyznaczenie robót w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robót, 

– zakup, transport na i po placu budowy oraz rozładunek studni, 

– zakup, transport na i po placu budowy oraz rozładunek niezbędnych materiałów sypkich, 

– roboty ziemne w tym zabezpieczenie i odwodnienie wykopów, 

– montaż i podłączenie studzienek kanalizacyjnych do kanalizacji deszczowej, 

– montaż włazów żeliwnych wraz z pierścieniami odciążającymi,   

– rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu i roboty wykończeniowe, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów, 

– wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

– badania i pomiary w okresie gwarancji. 

 

9.4. Cena 1kpl. wykonania włączenie kanału DN200 w istniejącą studnię obejmuje:  

 

– inwentaryzację istniejącej studni wraz z określeniem rzędnej włączenia nowoprojektowanego kanału, 

– roboty ziemne, 

– zakup i montaż przejścia szczelnego w istniejącej studni wraz z niezbędnymi do tego celu materiałami 

uszczelniającymi,  

– wpięcie nowoprojektowanego rurociągu DN200, 

– transport i utylizację odpadów, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów, 

– wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

– badania i pomiary w okresie gwarancji. 

 

Wynagrodzenie na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora obmiaru robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

– PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, 

– PN-EN 476:200 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 

– PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje, 

– PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania, 

– PN-EN 752-3 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie, 

– PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływania na środowisko, 

– PN-EN 752-5 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja, 

– PN-EN 752-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie, 

– PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe 

z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji, 
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– PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody  

i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemia i nad 

ziemią. 

– PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych  

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 1: Ogólne 

wymagania i właściwości użytkowe 

– PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu kołowego i 

pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

– PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

– PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 

– PN-B-06250:1988 Beton zwykły 

– PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 

– BN-83/8971-06 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

– PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

– PN-B-11113: 1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

– PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

– Warunki techniczne i odbioru rurociągów z tworzyw wydane w 1994r przez Polską Korporację techniki 

Sanitarnej, grzewczej, Gazowej i Kliamtyzacji. 
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1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot STWiORB  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z mieszanek kruszywa 

niezwiązanych, które zostaną wykonane w ramach remontu wraz z wymianą nawierzchni oraz oświetlenia alei 

głównej w obszarze gospodarczym Ogrodu Botanicznego w Powsinie.  

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

 

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

podbudowy z mieszanek kruszywa niezwiązanych C90/3: 

- warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubości 10cm 

- warstwy wyrównawczej istniejącej podbudowy po rozbiórce nawierzchni bitumicznej wykonanej z kruszywa 

łamanego 0/31,5mm, grubości 0 – 10cm  

wykonywanych w ramach robót drogowych.   

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

1.4.1. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mogą być wykonywane w 

kilku warstwach technologicznych.  

1.4.2. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na 

warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże. 

1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami. 

 

2. MATERIAŁY  

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 

Inwestora. 

 
2.2. Woda  

 

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę 

kruszywa, ale umożliwiającą zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. Woda powinna odpowiadać wymaganiom 

PN-EN 1008.   
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2.3. Wymagania dla mieszanki niezwiązanej  

 

Mieszanka niezwiązana powinna być tak produkowana i składowana, aby wykazywała zachowanie jednakowych 

właściwości i spełniała wymagania podane w niniejszej STWiORB oraz WT-4 Mieszanki Niezwiązane 2010, pkt. 

2.5 i tablica 6.  
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Określone wg PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwiązanej przeznaczonej do warstwy podbudowy powinno 

spełniać wymagania WT-4 2010 pkt. 2.5.  

Jako wymagania mają znaczenie krzywe graniczne uziarnienia podane na rysunku nr 19 i 21:  

 

 

 
 

Wyprodukowane mieszanki niezwiązane powinny być jednorodne wymieszanie i charakteryzować się 

równomierną wilgotnością. 
 
3. SPRZĘT  

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

 

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy należy do Wykonawcy. 

Jakikolwiek sprzęt, nie gwarantujący spełnienia wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostanie przez 

Inwestora zdyskwalifikowany i nie zostanie dopuszczony do pracy.  

 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z wykonywaniem warstwy podbudowy powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 

- zgarniarek, układarek, spycharek lub równiarek,  

- walców ogumionych i/lub gładkich, 

- zagęszczarek płytowych,  

- przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do dozowania wody, 

 

lub innego sprzętu zaproponowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inwestora.  
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4. TRANSPORT  

 

4.1. Transport materiałów  

 

Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należy do Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że transport 

wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą powodować 

zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń.  

Materiały sypkie powinny być przewożone w sposób zabezpieczający przed pyleniem i zanieczyszczeniem 

środowiska.  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego 

objętości i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowywania materiału. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Przygotowanie podłoża  

 

Warunki przygotowania podłoża ujęte są w D-02.03.01 Podłoże. Warstwa Separacyjna z geowłókniny., pkt. 5.1 

Przygotowanie podłoża.  

 

5.2. Rozłożenie i zagęszczanie mieszanki  

 

Warstwa z mieszanki niezwiązanej powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa z mieszanki niezwiązanej 

powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy z mieszanki niezwiązane należy przystąpić do jej 

zagęszczania poprzez wałowanie. 

W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja mieszanki należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 

materiał o odpowiednich właściwościach.  

Zagęszczanie walcami na warstwach o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 

krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę górnej krawędzi warstwy. W miejscach niedostępnych dla 

walców warstwa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub 

ubijakami mechanicznymi.  

Wilgotność mieszanki niezwiązanej podczas zagęszczania powinna być dostosowana do sprzętu zagęszczającego. 

Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 

mieszanki niezwiązanej jest niższa od optymalnej, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody  

i równomiernie wymieszana.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien: 

- przedstawić Inwestorowi do akceptacji źródła pozyskania mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiałów, 

dołączając wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych, 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację 

właściwości użytkowych, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptacji. 

 

6.2. Badania w trakcie robót 

 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

Częstość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy poniżej. 
Lp. Badania i pomiary Minimalna częstotliwość pomiarów 

1. Spadki poprzeczne i podłużne 1 badanie na każde 300 m2 podbudowy 

2. Grubość warstw nawierzchni 1 badanie na każde 300 m2 podbudowy 

3. Zagęszczenie i nośność warstwy 1 badanie na każde 500 m2 podbudowy oraz w miejscach 

wątpliwych 

4. Właściwości mieszanki kruszyw przy zatwierdzeniu materiału oraz przy każdej istotnej 

zmianie jego właściwości, zmianie złoża, zmianie producenta 
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6.2.2. Spadki poprzeczne i podłużne 

 
Nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 3-metrową, zgodnie z normą  

BN-68/8931-04. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 1,5 cm. 

 
6.2.3. Grubość warstw 

 
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych. Dopuszczalne odchyłki od 

projektowanej grubości nie powinny przekraczać -1 ; +1 cm. 

 
6.5. Zagęszczenie i nośność podbudowy 

 
Zagęszczenie i nośność podbudowy należy badać z częstotliwością podaną w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.  
 

Zagęszczenie podbudowy z kruszywa niezwiązanego należy uznać za prawidłowe, gdy wskaźnik odkształcenia  

Io tj. stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu  odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 a moduł 

wtórny  E2  ≥ 130 MPa. 

 

Procedura wykonania badania modułu odkształcenia warstw konstrukcyjnych podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą VSS wg Załącznika B3 do KPRNPP-2013. 

 

Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu 

płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,45 MPa. 

 
w którym: 

E – moduł odkształcenia (MPa) 

Δp – różnica nacisków (MPa) 

Δs – przyrost osiadań odpowiadający tej rożnicy naciskow (mm) 

D – średnica płyty (mm) 

 

Obliczenie należy przeprowadzić wg wzoru: 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Jednostka obmiarowa  

 

Jednostką obmiarową jest m2
 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

Etap 1 - termin wykonania prac - 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż do dnia 

31 maja 2022 (Na podstawie zapisów określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 5 

do SWZ). 

Odbiór robót na podstawie zaakceptowanego protokołu robót zanikających, po spełnieniu wymagań ujętych  

w pkt. 6.Kontrola jakości robót niniejszej specyfikacji. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Cena jednego metra kwadratowego [m2
 ] podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o grubości 25cm 

obejmuje: 

- zakup i dostawę kruszywa oraz jego transport po terenie budowy,  

- rozłożenie i zagęszczenie warstwy,  

- wykonanie pomiarów i badań kontrolnych. 

 

Wynagrodzenie na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora obmiaru robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania 

- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą skaźnika 

płaskości 

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 

Wskaźnik kształtu 

- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziaren  

o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

- PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 1. Oznaczanie odporności 

na ścieranie (mikro-Deval). 

- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na 

rozdrabianie 

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości 

- PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych 

– Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

- PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych 

– Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym. 

- PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania. 

- PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody 

badań dla ustalonej laboratoryjnie gęstości i wilgotności – Zagęszczenie aparatem Proctora. 

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

- BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

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

- Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik 

GDDP, Warszawa 1998r. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.z późniejszymi 

zmianami.  

- WT-4 2010. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne. Załącznik Nr 3 do 

Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r. 

- Załącznik B3 do KPRNPP-2013 Procedura wykonania badania modułu odkształcenia warstw konstrukcyjnych 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą VSS 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot STWiORB  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru oświetlenia drogowego, które zostaną wykonane w ramach remontu 

wraz z wymianą nawierzchni oraz oświetlenia alei głównej w obszarze gospodarczym Ogrodu Botanicznego  

w Powsinie.  

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

 

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

Niniejsza specyfikacja obejmuje warunki wykonania i odbioru robót jak poniżej: 

- wykonanie i zasypanie wykopów, 

- montaż i demontaż słupów (masztów) oświetleniowych, 

- montaż i demontaż opraw oświetleniowych, 

- montaż i demontaż kabli oświetleniowych, 

- montaż szafy oświetleniowej, 

- budowa przepustów i rur osłonowych, 

- wykonanie uziemień, 

- pomiary powykonawcze. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania 

oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 12 m. 

1.4.2. Maszt oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą fundamentu, służąca  

do zamocowania opraw oświetleniowych na wysokości powyżej 12 m. 

1.4.3. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

1.4.4. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 

wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia  

z instalacją elektryczną. 

1.4.5. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 

pracować pod i nad ziemią. 

1.4.6. Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 

1.4.7. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub szafy 

oświetleniowej w pozycji pracy. 

1.4.8. Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 

oświetleniowe. 

 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami. 

 

2. MATERIAŁY  

 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne ze standardami technicznymi właściciela urządzeń 

oświetleniowych oraz zgodne z zapisami niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedłoży do akceptacji Inwestora Projekt Technologiczny 

zawierający szczegółowe dane stosowanych materiałów oraz warunki ich zabudowy w spójny, bezpieczny  

i zgodny z polskimi normami sposób.  

 

2.1. Fundamenty  

 

Dane techniczne: beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1, kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500, końce 

śrubowe cynkowane ogniowo, w fundamentach betonowych do słupów aluminiowych należy zastosować tulejki 

termokurczliwe założone na końcach śrubowych w miejscu osadzenia podstawy słupa, co ma stanowić dodatkowe 

zabezpieczenie końca śrubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego, otwory boczne i otwór pionowy do 
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wprowadzania kabli zasilających, powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna 

emulsja bitumiczna). 

 

Wizerunek fundamentu 

 

 
 

2.2. Słupy oświetleniowe 

 

Słupy oświetleniowe powinny przenieść obciążenia wynikające z zastosowanych opraw i wysięgników oraz parcia 

wiatru dla I strefy wiatrowej zgodnie z PN-EN 40:2004. 

Słupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stożkowe o wysokości 4 m bezszwowe. Wysokość zawieszenia 

oprawy ok.4,5 m. Słup anodowany na kolor czarny potwierdzony z Zamawiającym na bazie wzorników kolorów 

anodowania producenta. Średnica słupa przy podstawie minimum fi 120, podstawa słupa o wymiarach 224mm x 

224mm, rozstaw śrub 180mm x 180mm ,co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Słup zabezpieczony technologią 

anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronów. Słup powinien posiadać 

deklaracje właściwości użytkowych sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Minimalny okres 

gwarancji producenta na słup 5 lat. Żywotność słupów pod względem korozyjnym przy spełnieniu określonych 

wymagań montażowych, powinna być nie krótsza niż 35 lat i być potwierdzona przez producenta aprobatą 

techniczną. 

 

Wizerunek słupa 
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2.3. Wysięgniki  

 

Wysięgnik anodowany na kolor czarny potwierdzony z Zamawiającym na bazie wzorników kolorów anodowania 

producenta. Średnica montażowa na słup 61 mm, średnica montażowa pod oprawę 42 mm. Wysokość wysięgnika 

całkowita 1060mm. Wysięgnik zabezpieczony technologią anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej 

w zakresie od 20 do 25 mikronów. Wysięgnik powinien posiadać deklaracje właściwości użytkowych sygnowaną 

znakiem CE wystawioną przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na wysięgnik 5 lat. Żywotność 

wysięgnika pod względem korozyjnym przy spełnieniu określonych wymagań montażowych, powinna być nie 

krótsza niż 35 lat i być potwierdzona przez producenta aprobatą techniczną. 

 

Wizerunek wysięgnika 

 

 
 



Remont wraz z wymianą nawierzchni oraz oświetlenia alei PAN na terenie Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. 
 

D-07.07.01 – Oświetlenie drogowe  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Inwestor: PAN Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie, 02-973 Warszawa, ul. Prawdziwka 2 

Strona | 5  

2.4. Oprawy i źródła światła  

 
Zastosowane oprawy oświetleniowe powinny spełniać wymagania PN-EN 60598-1:2015, PN-EN 60598-2-3:2006 

i PN-E-06314. 

Konstrukcja oprawy ukształtowana anodowana blacha aluminiowa, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze 

słupa, moc LED 24 W, moc oprawy 24 W, temperatura barwowa 2700K, Strumień świetlny LED 3 600lm, 

Strumień oprawy 3150lm, efektywność świetlna 113lm/W, oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -

40°C do +55°C, zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe, moduł LED 

wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem, IP66 modułu optycznego i zasilacza, 

wymaga się zabezpieczenia pozaprzepięciowego poza zasilaczem min. 10kV, oprawa wyposażona w 

programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych 

oraz zmianę mocy oprawy, klosz przezroczysty, gwarancja producenta na oprawę minimum 5 lat  

 

Wizerunek oprawy i klosza 

 
 

 

Krzywa rozsyłu projektowanej oprawy 

 

 
 

Poglądowe zdjęcie całości 
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2.5. Grunt do wykonania zasypki  
 
Zasypka kabli oraz fundamentów winna być wykonana z gruntu niewysadzinowego zgodnie z PN-S 02205, bez 

zanieczyszczeń obcych i organicznych, pozbawionego gruzu. 

 

2.6. Folia ostrzegawcza 

 

Folia ostrzegawcza powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości 0,5 - 0,6 mm spełniającą 

wymagania BN-68/6353-03 w kolorze niebieskim. 

Szerokość folii powinna być taka, aby wystawała co najmniej 5cm poza zewnętrzną krawędź kabli, lecz nie 

węższa niż 20 cm. 

 

2.7. Szafki oświetleniowe i złącza kablowe 

 

Szafki oświetleniowe i złącza kablowe powinny być wykonane na napięcie znamionowe 400/230V 50Hz i napięcie 

znamionowe izolacji 500V. 

Wykonanie z stopniu ochrony min. IP 44. Klasa izolacji II, kategoria palności FH 2-40 i temperatura pracy  

od -25 do +40 oC. 

Obudowy z tworzyw sztucznych, trudnopalne, odporne na czynniki atmosferyczne i promieniowanie 

ultrafioletowe, o konstrukcji modułowej i powierzchni zewnętrznej żebrowanej, zamykane na zamek baskwilowy 

mimośrodowy z zamknięciem na wkładkę patentową z dodatkowym uchem na kłódkę. 

Szafki oświetleniowe i złącza kablowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN-60439 i BN-8870/08. 

 

Szafka oświetleniowa powinna posiadać następujące człony: 

- zasilający dostosowany do podłączenia kabla o przekroju żył do 120 mm2, wyposażony w główny rozłącznik 

zasilania,  

- odbiorczo-sterujący składający się z pól odpływowych, umożliwiających podłączenie kabli 35mm2 

oraz zawierający układ sterowania oświetleniem, wyposażony w zegar astronomiczny lub przekaźnik 

zmierzchowy oraz listwy do podłączenia sterowania zewnętrznego. 

 

Układ sterowanie oświetleniem powinien posiadać ręczny przełącznik trybu pracy, umożliwiający wybór rodzaju 

sterowania: przekaźnikiem zmierzchowym, zegarem astronomicznym, kaskadowego z innej szafy, sterowania 

ręcznego lub całkowitego odłączenia zasilania. 
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Posadowienie szafek na fundamentach prefabrykowanych z betonu wibrowanego i zabezpieczone przed 

negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych lub na fundamentach z tworzyw sztucznych. 

 

2.8. Tabliczka bezpiecznikowo – zaciskowa 

 
Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25A (zależnie od ilości montowanych 

opraw) zaciski przystosowane do podłączenia maksymalnie trzech kabli o przekroju od 16 do 25mm² oraz dwóch 

kabli o przekroju 35mm². Stopień ochrony tabliczki min. IP43.  

Tabliczki powinny być wykonane w klasie ochronności wg Projektu Technologicznego.  

 

2.9. Kable i przewody  

 

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-HD 603 S1 dla kabli o napięciu 

znamionowym do 1kV. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, czterożyłowych o żyłach 

aluminiowych w izolacji z polietylenu usieciowanego – dla zasilania latarń , złączy kablowych i szaf rozdzielczych 

oświetleniowych. 

Przewody używane dla połączenia izolacyjnych złączy bezpiecznikowych z oprawami oświetleniowymi powinny 

spełniać wymagania PN-87/E-90056, PN-HD 603 S1. Należy stosować przewody o napięciu znamionowym 750V, 

trójżyłowe o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej i przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2. Przekrój żył 

przewodów oraz ich ilość powinna być zgodną z Projektem Technologicznym.  

 

Obwody oświetleniowe oraz zasilanie szaf oświetleniowych zostanie wykonane kablami YAKXS 4*35mm² 

0,6/1kV.  

Podział sieci należy wykonać w słupach oświetleniowych.  

Wraz z kablem należy układać w jednym wykopie ocynkowaną bednarkę FeZn 25x4mm. 

 

2.10. Rury osłonowe i przepustowe 

 

Rury powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie sił mechanicznych i warunków 

środowiskowych w miejscu ich ułożenia.  

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy 

liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą 

ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli.  

Dla przepustów o długości przekraczającej fabrykacyjną długość rury, odcinki rur należy łączyć z wykorzystaniem 

końcowych kielichów rur. 

Jako przepusty należy stosować rury osłonowe jednowarstwowe RHDPEp 110/6,3 z powierzchnią zewnętrzną 

niebieską – dla kabli na napięcie 0,6/1 kV i długości przepustu do 30m.  

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 

Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inwestora.  

Osoby obsługujące sprzęt powinny być przeszkolone w jego obsłudze oraz posiadać wymagane uprawnienia. 

 

Wykonawca dla zagwarantowania właściwej jakości robót powinien wykazać się możliwością korzystania  

z następujących maszyn i sprzętu: 

- koparki, 

- żurawia samochodowego, 

- samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 

- spawarki transformatorowej, 

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 

- pończochy kablowej lub głowicy ciągnącej, 

- ciągarki kablowej, 

- rolek kablowych, 

- miernika rezystancji izolacji, 

- miernika rezystancji uziemienia, 

- miernika impedancji pętli zwarciowej, 

- miernika do pomiaru natężenia oświetlenia zewnętrznego. 
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Jakikolwiek sprzęt, nie gwarantujący spełnienia wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostanie przez 

Inwestora zdyskwalifikowany i nie zostanie dopuszczony do pracy.  

 

4. TRANSPORT 

 

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 

producenta dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich  przemieszczaniem się  

na środkach transportu. 

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy oświetlenia drogowego powinien wykazać się możliwością  

korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- przyczepy dłużycowej, 

- samochodu dostawczego, 

- samochodu samowyładowczego, 

- przyczepy do przewożenia kabli. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

 

Montaż słupów, fundamentów i szaf oświetleniowych powinien być zgodny z instrukcją producenta 

poszczególnych urządzeń i zaakceptowanym przez Inwestora Projektem Technologicznym.  

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 

Przed rozpoczęciem prac o ich terminie należy zawiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli terenu  

i użytkowników uzbrojenia. 

Podstawę wytyczenia trasy kabli stanowi Projekt Technologiczny. Wytyczenie w terenie trasy kabli powinny 

wykonać odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia do istniejącej 

sieci. 

W miejscach włączenia i kolizji z innym uzbrojeniem, należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy 

kontrolne. 

 

5.3. Wykopy pod kable 

 

Jeżeli Projekt Technologiczny tego nie precyzuje, głębokość wykopu powinna być taka, aby po uwzględnieniu 

10cm grubości podsypki piasku i średnicy kabla, przykrycie ziemią kabli wynosiło co najmniej: 

- 70cm w terenach zielonych 

- 100cm pod drogami lub utwardzonymi zjazdami 

 

Jeżeli przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy krzyżowaniu lub obejściu urządzeń podziemnych głębokości 

te nie mogą być zachowane, to dopuszcza się ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kable 

należy chronić rurą osłonową. 

 

W miejscach zbliżeń do innych sieci oraz w rejonie korzeni drzew roboty ziemne należy w miarę możliwości 

prowadzić ręcznie.  

W miejscach krzyżowania się lub zbliżenia trasy kablowej do innych sieci należy przed wykonaniem wykopu 

wykonać przekopy kontrolne.   
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5.3.1. Szerokość rowu kablowego  

 

Szerokość rowu kablowego powinna być nie mniejsza niż 0,4m i nie mniejsza niż obliczona według poniższego 

wzoru: 

S = n × d + (n -1)× a + 20 [cm] 
gdzie:  

n - ilość kabli w jednej warstwie, 

d - średnice zewnętrzne kabli w warstwie, 

a - odległości pomiędzy kablami według tabeli w poniżej: 

 

Lp. Skrzyżowanie lub zbliżenie 

Najmniejsza dopuszczalna 

odległość [cm] 

Pionowa przy 

skrzyżowaniu 

Pozioma przy 

zbliżeniu 

1 

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 

sieci do 1kV z kablami tego samego rodzaju lub 

sygnalizacyjnymi 

15 5 

2 

Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do 

zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego 

samego rodzaju 

5 
mogą się 

stykać 

3 

Kable energetyczne na napięcie znamionowe do 

1kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie 

znamionowym od 1kV do 30kV 

 

15 

25 

4 

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 

od 1kV do 30kV z kablami tego samego przedziału 

napięć 

10 

5 
Kable różnych użytkowników na napięcie 

znamionowe do 30kV 
25 

6 
Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza 

się 
jak lp. 1-5 

 

W przypadku, gdy z uzasadnionych powodów odległości te nie mogą być zachowane, dopuszcza się ich 

zmniejszenie pod warunkiem, że każdy z kabli będzie chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania 

(lub zbliżenia) i na długości co najmniej 50cm w obie strony od skrzyżowania (zbliżenia) osłoną otaczającą 

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej niż 

kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna głębiej niż linia telekomunikacyjna 

 

W obszarze załomów trasy linii ściany lub dno wykopu powinny być wykonane w kształcie łuków  

o promieniu nie mniejszym od dopuszczalnego promienia gięcia kabla oraz promieniu nie mniejszym od 0,8m. 

Przed rozpoczęciem układania kabli trasa wykopu powinna być przygotowana na długości równej, co najmniej 

długości układanego odcinka kabla, tj. na długości tej powinien być wykonany wykop, zainstalowane  

i sprawdzone przepusty rurowe, w razie potrzeby na dno nałożona warstwa piasku i na całej długości wykopu 

powinny być rozstawione rolki kablowe. 

 

5.4. Układanie kabli w rowach kablowych 

 

Projektowane kable należy układać bezpośrednio na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na 

warstwie z piasku grubości minimum 10cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Następnie należy 

nasypać warstwę gruntu rodzimego piaszczystego grubości 15cm, przykryć folią ostrzegawczą w kolorze 

niebieskim i zasypać gruntem piaszczystym rodzimym, lub gruntem piaszczystym z dokopu. 

Kable należy układać w taki sposób, aby były zachowane minimalne odległości między nimi oraz minimalne 

odległości od innych podziemnych urządzeń. Gdy te odległości nie mogą być zachowane, kable należy układać  

w rurach osłonowych. 

Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych, rurociągów oraz innych urządzeń technologicznych należy 

wykonywać po uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikiem tych urządzeń, z zachowaniem warunków 

określonych przez użytkownika. 

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1 - 3 % długości rowu, wystarczającym 

do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 

możliwie duży lecz nie mniejszy od podanego przez producenta. 
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Należy stosować zapas kabla w następujących miejscach: 

- po obu stronach mufy - łącznie nie mniejszy niż 1,0 m; 

- po obu stronach przepustów pod ulicami - łącznie nie mniejszy niż 2,5 m, 

- przy wprowadzeniu kabli do szaf i słupów oświetleniowych - nie mniejszy niż 1,25m. 

 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż podana przez producenta kabli. Układny 

kabel powinien być odwijany z górnej części bębna kablowego zawieszonego na sztywnej osi metalowej. Zaleca 

się aby bęben był wyposażony w hamulec regulujący prędkość obrotu bębna na osi. Bęben należy ustawić  

w pobliżu jednego z końców trasy układanego kabla, w taki sposób, aby oś bębna była prostopadła i symetryczna 

w stosunku do osi trasy. 

Kable odwijane z bębnów i wprowadzane do wykopów powinny być ciągnięte po rolkach mechanicznie z pomocą 

ciągarki kablowej lub ręcznie przez pracowników. Rolki przelotowe powinny być rozstawione na prostych 

odcinkach w odległości nie większej niż 4 metry. 

Na ciągnięty koniec kabla należy nałożyć uchwyt w postaci głowicy ciągnącej lub pończochy kablowej. 

 

Odległość ułożenia kabli od pni istniejącego zadrzewienia powinna wynosić, co najmniej 1,5m, a w przypadku 

drzewostanu podlegającego ochronie odległość tę należy uzgodnić z Inwestorem.  

 

Dokładny przebieg kabli wraz ze schematami przyłączeniowymi powinien być doprecyzowany w Projekcie 

Technologicznym oraz zaakceptowany przez Inwestora.  

 

5.4.1. Zginanie kabli 

 

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 

możliwie duży, nie mniejszy niż 15-krotna zewnętrzna średnica kabla lub wg instrukcji producenta.  

 

5.4.2. Odległości między ułożonymi kablami w ziemi od innych urządzeń  

 

Odległości między ułożonymi kablami w ziemi od innych urządzeń nie powinny spełniać wymagania podane  

w tabeli poniżej:   

 

 
 

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do prostego i w miarę możliwości  

w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. 

Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony 

przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. 

Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. 
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5.5. Zasypanie rowów kablowych 

 

Po ułożeniu kabli grunt należy zasypywać i zagęszczać warstwami co 20cm. Każda warstwa powinna być 

zagęszczona z pomocą wibratora mechanicznego.  

Po zasypaniu wykopów należy sprawdzić stan zagęszczenia gruntu, zagęszczając go do wskaźnika zagęszczenia 

min.: 

Is  = 0,95 w terenach zielonych  

Is = 1,00 pod drogami i zjazdami  

zgodnie z normą PN-B-04481. 

 

5.6. Układanie rur osłonowych i przepustowych 

 

W miejscu zbliżenia lub skrzyżowania kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, 

układany kabel należy zabezpieczyć rurami osłonowymi. Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyżowaniu  

z uzbrojeniem podziemnym terenu, rura ochronna założona na projektowanym kablu powinna wystawać minimum 

0,50 m po obu stronach wykopu. 

 

Minimalna głębokość układania rur osłonowych powinna być taka, aby przykrycie rury było nie mniejsze niż: 

- 70cm - przy układaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni, 

- 100cm - przy układaniu linii kablowych pod drogami i ulicami. 

 

Rury ułożone w ziemi powinny być ze sobą szczelnie połączone tak, aby nie przedostawała się do ich wnętrza 

woda i nie były zamulane. Wszystkie rury przepustowe należy wyposażyć w linkę zaciągową. 

 

Przy wykonywaniu wykopu dla rur ochronnych należy zwrócić uwagę na to, aby: 

- głębokość rowu kablowego pod drogami była taka, aby dolna powierzchnia trwałego podłoża drogi od górnej 

powierzchni rury ochronnej była niemniejsza niż 0,20m, natomiast odległość od górnej powierzchni drogi  

do górnej powierzchni rury ochronnej była nie mniejsza niż 0,70m, 

- głębokość rowu kablowego pod dnem rowu odwadniającego drogę powinna być taka, aby górna powierzchnia 

rury ochronnej oddalona była od dna rowu odwadniającego drogę minimum 0,50m. 

 

Po zasypaniu wykopów należy sprawdzić stan zagęszczenia gruntu, zagęszczając go do wskaźnika zagęszczenia 

min.: 

Is  = 0,95 w terenach zielonych  

Is = 1,00 pod drogami i zjazdami  

zgodnie z normą PN-B-04481. 

 

5.7. Układanie projektowanego kabla w rurach ochronnych i przepustach 

 

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel. 

Zleca się albo ustawienie bezpośrednio przed wlotem przepustu rolki ochronnej lub przelotowej, albo 

umieszczenie we wlocie rury gładkiego kielicha a bezpośrednio na wylocie rury - rolki przelotowej. 

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się o krawędzie 

otworów. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. 

Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się we wnętrzu rur ochronnych. 

Dla zabezpieczenia rur przed dostaniem się wilgoci oraz zamuleniem, po ułożeniu rur i zaciągnięciu kabli, końce 

rur na długości ok. 10cm należy uszczelnić. 

Materiał uszczelniający powinien otaczać kable ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach jego osłona lub powłoka 

nie ocierała się o krawędź rury. 

 

5.8. Połączenia kabli 

 

Połączenia kabli należy wykonywać przy użyciu muf dostosowanych do typu kabla, jego napięcia znamionowego, 

przekroju i liczby żył, warunków zwarciowych występujących w miejscu zainstalowania oraz do ustalonej 

obciążalności długotrwałej. 

Mufy należy wykonywać w miejscach określonych w Projekcie Technologicznym. Wszelkie dodatkowe mufy 

powinny być uzgodnione z Inwestorem. 

Wykop do montażu mufy w ziemi powinien mieć wymiary umożliwiające swobodne wykonywanie operacji 

montażowych.  
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5.9. Oznaczenie przebiegu linii kablowych 

 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone  

w odstępach nie większych niż 10m oraz dodatkowo: 

- przy mufach, miejscach szafach miejscach słupach oświetleniowych,  

- w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu, 

- przy wejściu do rur. 

 

Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

- symbol i numer ewidencyjny kabla, 

- oznaczenie kabla, 

- znak użytkownika, 

- rok ułożenia kabla. 

 

Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z tworzywa sztucznego 

zgodnie z pkt. 2.6. niniejszej specyfikacji. 

 

5.10. Wykopy pod fundamenty 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych 

terenu z danymi w Projektu Technologicznego oraz oceny warunków gruntowych i sprawdzenia występowania 

uzbrojenia podziemnego. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania 

terenu oraz rodzaju gruntu. 

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych, bez naruszenia 

naturalnej struktury dna wykopu. 

 

5.11. Montaż fundamentów prefabrykowanych 

 

Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu na 10cm warstwie betonu C8/10 spełniającego 

wymagania PN-EN206-1/2003 oraz zgodnie z instrukcją montażu producenta. 

Przed zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom 

górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 

 

Przy zasypaniu wykopów należy sprawdzić stan zagęszczenia gruntu, zagęszczając go do wskaźnika zagęszczenia 

min. Is=0,97 wg PN-B-04481. 

 

Fundamenty słupów należy tak ustawić, aby po zakopaniu wystawał 5 cm nad poziom terenu. 

Fundamenty szaf należy tak ustawić, aby po zakopaniu wystawał nad poziom terenu co najmniej 30cm.  

 

5.12. Montaż słupów oświetleniowych 

 

Przed przystąpieniem do montażu słupa oświetleniowego, należy sprawdzić stan powierzchni stykowych 

elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej, którą  

w przypadku uszkodzenia podczas transportu, należy uzupełnić. 

Słup należy ustawiać przy pomocy dźwigu. Podczas ustawiania należy zwrócić uwagę aby nie spowodować 

odkształcenia elementów lub ich zniszczenia. 

Gwint stalowych śrub kotwiących należy pokryć warstwą smaru charakteryzującego się dużą wytrzymałością  

na pełzanie i umożliwiającego smarowanie na zimno lub gorąco. Smar powinien zapewnić ochronę gwintu przez 

okres nie krótszy niż 18 miesięcy. 

Nakrętki śrub mocujących maszt powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkręceniem 

oraz zabezpieczone przed korozją kapturkami nakładanymi na nakrętki. 

Po wykonaniu robót montażowych należy sprawdzić stan powierzchni malowanych i w przypadku miejscowych 

ubytków, uzupełnić powłokę malując zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie Technologicznym. 

Słup lub maszt należy ustawiać tak, aby jego wnęka była położona nie niżej niż 60 cm od powierzchni chodnika 

lub gruntu. 

 

  



Remont wraz z wymianą nawierzchni oraz oświetlenia alei PAN na terenie Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. 
 

D-07.07.01 – Oświetlenie drogowe  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Inwestor: PAN Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie, 02-973 Warszawa, ul. Prawdziwka 2 

Strona | 13  

5.13. Montaż wysięgników 

 

Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z balkonem. Część pionową 

wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa oświetleniowego i po ustawieniu 

go w pionie należy unieruchomić go śrubami znajdującymi się w nagwintowanych otworach. 

Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi oprawy.  

Należy dążyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do powierzchni 

oświetlanej nawierzchni. 

 

5.14. Montaż opraw oświetleniowych 

 

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 

zaświecenia się lampy). Montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy 

samochodu specjalnego z platformą i z balkonem. 

 

Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw  

po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 

 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków 

atmosferycznych i parcia wiatru dla danej strefy wiatrowej. 

 

5.15. Montaż przewodów w słupach 

 

Przewody zasilające oprawy oświetleniowe należy zaciągać do słupów i wysięgników przed zamontowaniem 

opraw. Do każdej oprawy należy prowadzić po jednym trójżyłowym przewodzie. 

Należy stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej 450V/750V z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 

nie mniejszym niż 1,5mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. 

Przy prowadzeniu kilku przewodów, należy je razem powiązać w odstępach co jeden metr, na całej długości 

odcinka luźnego. Prowadzenie przewodów na zewnątrz słupów powinno być wykonane w rurkach jako instalacja 

wodoszczelna. 

Należy stosować przewody w słupach typu YDY 3x1,5mm2  

 

5.16. Montaż szaf oświetleniowych 

 

Montaż szafy oświetleniowej należy wykonać według instrukcji montażu dostarczonej przez producenta szafy  

i fundamentu. 

Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych robót, a mianowicie: 

- wykop pod fundament, 

- montaż fundamentu, 

- ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie, 

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 

- podłączenie do szafy kabli oświetleniowych i sterowniczych, 

- zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe. 

Główny zacisk uziemiający w szafie oświetleniowej należy podłączyć do uziemienia. 

 

Wokół fundamentu szafy należy wykonać 0,5m opaskę z zagęszczonego kruszywa łamanego 0/31,5.  

 

5.17. Ochrona przeciwporażeniowa 

 

Jako ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim należy stosować – Samoczynne Wyłączanie 

Zasilania zgodnie z PN-IEC-60364-4-41. 

Instalacje zasilającą należy wykonać w układzie TN-C. 

Jako dodatkowe elementy ochrony przeciwporażeniowej należy przewidzieć dla obwodu oświetleniowego szybkie 

wyłączanie zasilania 5s. 

 

5.18. Uziemienie 

 

Uziemienia należy wykonywać za pomocą uziomów taśmowych lub taśmowo-prętowych układanych wzdłuż linii 

kablowych. We wspólnym wykopie wzdłuż linii kablowej oświetlenia ułożyć bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 

25x4mm i połączyć z zaciskiem ochronnym słupów i szyną PE szafy oświetlenia.  
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Uziomy poziome należy układać na dnie wykopów bez podsypki na głębokości co najmniej 80cm i zasypać  

gruntem drobnoziarnistym bez zanieczyszczeń. Przy układaniu bednarki uziemiającej w tym samym wykopie,  

w którym ułożono kable, bednarkę należy zakopać na dnie rowu kablowego co najmniej 10cm poniżej głębokości 

ułożenia kabla. 

 

Wartość rezystancji uziemienia szafy oświetlenia nie powinna przekraczać wartości 10Ω.  

Jeżeli pomiary wykażą przekroczenie wartości rezystancji uziemienia, projektowany uziom należy rozbudować. 

 

Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego z użyciem prętów stalowych miedziowanych o średnicy 16 mm nie 

krótszych niż 1,5 m połączonych z szafką oświetleniową lub słupem bednarką.  

 

Projektowane oprawy oświetleniowe są w II klasie izolacji i nie należy ich łączyć z przewodem ochronnym. 

 

5.19. Demontaż słupów i kabli oświetlenia drogowego 

 

Należy zdemontować istniejące słupy z oprawami oświetlenia drogowego zgodnie dokumentacją projektową. 

Zdemontowane materiały należy przetransportować, zmagazynować zabezpieczyć przed zniszczeniem w miejscu 

wskazanym przez Inwestora. 

Materiały z demontażu stanowią własność Inwestora.  

 

5.20. Uwagi końcowe 

 

Wszelkie prace wykonywane w ramach budowy oświetlenia drogowego wraz z przyłączeniem winny być 

wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników oraz prowadzone pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 
Przed przystąpieniem do robót należy zweryfikować w terenie założenia Projektu Technologicznego (sieci 

istniejące, możliwości i sposób przyłączenia do istniejącej szafy zasilającej itp.). 

 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inwestorowi 

zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Projektem Technologicznym oraz wymaganiami 

specyfikacji i przepisów.  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inwestora lub powołanego przez Inwestora 

Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie 

wyniki badań do akceptacji. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora lub powołanego przez Inwestora Inspektora Nadzoru o zakończeniu 

każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po akceptacji odbioru.  

 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót, należy sprawdzić, czy dostarczone materiały spełniają wymagania Projektu 

Technologicznego i specyfikacji oraz posiadają niezbędne zaświadczenia od producentów o jakości lub atesty 

stosowanych materiałów. 

Należy sprawdzić czy dostarczone na teren budowy materiały nie posiadają widocznych uszkodzeń powstałych 

podczas transportu lub nieprawidłowego składowania oraz czy są sprawne pod względem technicznym. 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

 

6.3.1. Roboty ziemne 

 

Po wykonaniu wykopów pod kable i fundamenty, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu, zgodność 

ich tras z dokumentacją geodezyjną i zabezpieczenie ścian wykopów. 

Odchyłka trasy rowu kablowego od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 20cm. 

Zasypki należy prowadzić zgodnie z wytycznymi ujętymi w pkt. 5.5 , 5.6 oraz 5.11 niniejszej STWiORB.  

Po zasypaniu wykopów należy sprawdzić stan zagęszczenia gruntu, zagęszczając go do wskaźnika zagęszczenia 

min. Is=0,97 wg PN-B-04481.  

Nadmiar gruntu powinien być usunięty. 
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Dopuszcza się badanie zagęszczenia płytą dynamiczną:  

Wymagania dla Is ≥ 0,95 – Evd ≥ 20 

Wymagania dla Is ≥ 0,97 – Evd ≥ 25 

Wymagania dla Is ≥ 1,00 – Evd ≥ 35 

 

6.3.2. Fundamenty 
 

Program badań powinien obejmować: sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego, zabezpieczenia 

antykorozyjnego oraz wytrzymałości. Dopuszczalna tolerancja wymiarów gabarytowych + 2cm. 

Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami 

PN-80/B-03322. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia.  

Ustawienie fundamentu w planie nie może różnić się więcej niż ±10cm od wymiarów podanych w projekcie. 

 

6.3.3. Słupy i maszty oświetleniowe 

 
Słupy i maszty oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod kątem: 

- gabarytów (wysokości słupa, długości i kąta nachylenia wysięgnika), 

- dokładności ustawienia pionowego słupów, 

- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 

- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo - zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, 

- jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, 

- stanu powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

 

Odchylenie osi masztu od pionu nie może być większe niż: 

 

 
gdzie:  

r - odchylenie wierzchołka masztu od osi pionowej w każdym kierunku w [m] 

h - wysokość nadziemna masztu lub słupa w [m] 

 

6.3.4. Szafa oświetleniowa 

 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy szafa oświetleniowa lub jej części odpowiadają tym wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi i bez demontażu 

podzespołów. 

Sprawdzeniem należy ująć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza: 

- stan pokryć antykorozyjnych, 

- ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów mogących znaleźć się 

pod napięciem, 

- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych, 

- jakość konstrukcji. 

 

Po zamontowaniu szafy na fundamencie należy sprawdzić: 

- jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy, 

- stan powłok antykorozyjnych, 

- jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych, 

- zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być zamieszczony na widocznym 

miejscu wewnątrz szafy. 

 

6.3.5. Linia kablowa 
 

Po ułożeniu linii kablowej (przed zasypaniem wykopu) należy przeprowadzić następujące pomiary: 

- zgodności typu kabla z dokumentacją projektową, 

- długości kabla, w tym długości pozostawionych zapasów, 

- ilości zastosowanych muf, 

- głębokości zakopania kabla, 

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

- promienie łuków kabla na załamaniach trasy, 

- odległości folii ochronnej od kabla, 



Remont wraz z wymianą nawierzchni oraz oświetlenia alei PAN na terenie Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. 
 

D-07.07.01 – Oświetlenie drogowe  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Inwestor: PAN Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie, 02-973 Warszawa, ul. Prawdziwka 2 

Strona | 16  

- odległości między innymi kablami i mufami, 

- odległość kabli od istniejących urządzeń podziemnych, 

- zabezpieczenie kabla rurami osłonowymi, 

- ciągłości żył i metalowych powłok kabli, 

- zgodności faz na obu końcach linii, 

- rezystancji izolacji kabli 

- treść opisów i rozmieszczenie oznaczników na kablach. 

 

6.3.6. Układanie rur osłonowych 

 

Sprawdzeniu podlegają: 

- zgodność z dokumentacją gabarytu i ilości rur, 

- głębokość ułożenia, 

- uszczelnienie końców, 

- zabezpieczenie obcego uzbrojenia 

 

6.3.7. Wykonanie uziomów 

 

Sprawdzeniu podlegają: 

- gabaryty uziomu 

- głębokość ułożenia bednarki 

- stan połączeń i ich zabezpieczenie. 

 

6.4. Badania po zakończeniu robót 

 

Po zakończeniu robót, sprawdzeniu podlegają: 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu , 

- rozplantowanie nadmiaru gruntu, 

- uporządkowanie terenu z odpadów powstałych przy budowie linii, 

- przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego, 

- oznakowanie trasy linii kablowej w terenie, 

- oznakowanie lokalizacji muf w terenie, 

- zgodność połączeń w szafie ze schematem, 

- jakość połączeń kabli w szafie i słupach, 

- stan powłok antykorozyjnych słupów i szaf. 

 

Dodatkowo należy wykonać następujące próby i badania: 

- ciągłości żył i metalowych powłok kabli, 

- rezystancji izolacji żył kabli, 

- rezystancji uziemienia, 

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów oświetlenia jest: 

- 1m (metr) dla ułożenia kabli, przepustów i rur ochronnych; 

- 1kpl. (komplet) dla słupów, opraw i szaf oświetleniowych, złącz kablowych oraz uziomów. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

1. Etap 1 - termin wykonania prac - 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż do 

dnia 31 maja 2022 (Na podstawie zapisów określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy stanowiącym Załącznik 

nr 5 do SWZ - Wszelkie roboty budowlane niewymienione w ust. 2). 

2. Etap 2 - termin wykonania prac - 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy (Na podstawie zapisów 

określonych w § 2 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ - Montaż słupów, 

wysięgników i opraw oświetleniowych wraz z robotami towarzyszącymi). 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty: 

- projektową dokumentację powykonawczą, 

- atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności, dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie, 

- protokoły z wykonanych pomiarów/prób/sprawdzeń, 

- protokoły odbioru robót zanikających, jeżeli są wymagane, 

- instrukcje eksploatacji i współpracy, jeżeli są wymagane, 
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- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, dokumentacją projektową i stanem wiedzy 

technicznej. 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 

Odbioru robót dokonuje Inwestor lub powołany przez niego Inspektor Nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Cena 1m ułożenia linii kablowej obejmuje: 

 

– zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planów, regulaminów i harmonogramów, 

– wyznaczenie robót w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robót, 

– wykonanie rowów kablowych, 

– zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– montaż i ułożenie kabli w rowach kablowych z podsypką piaskową i na słupach, 

– zasypanie kabla zasypką piaskową oraz przykrycie folią ochronną, 

– zasypanie rowu kablowego z zagęszczaniem i oznaczeniem trasy linii kablowej, 

– rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu i roboty wykończeniowe, 

– podłączenie linii kablowej do istniejącej sieci, 

– uruchomienie linii, 

– koszty nadzoru i wyłączenia linii, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów, 

– wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

– badania i pomiary w okresie gwarancji, 

 

9.2. Cena 1m ułożenia rur ochronnych obejmuje: 

 

– zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planów, regulaminów i harmonogramów, 

– wyznaczenie robót w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robót, 

– wykonanie wszelkich robót ziemnych nieobjętych wykopami rowów kablowych, 

– zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie podłoża pod rury, 

– montaż i ułożenie elementów rur wraz z połączeniem w rowach kablowych z podsypką piaskową, 

– wyregulowanie ułożenia rur, 

– zasypanie wykopów z zagęszczaniem, 

– rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu i roboty wykończeniowe, 

– koszty nadzorów, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów, 

– wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

– odtworzenie nawierzchni drogi w miejscu montażu przepustu.  

 

9.3. Cena 1 kompletu montażu słupa oświetlenia obejmuje: 

 

– zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planów, regulaminów i harmonogramów, 

– wyznaczenie robót w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robót, 

– wykonanie wykopów, 

– zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie fundamentu pod słup, 

– wykonanie ochrony antykorozyjnej, 

– zamontowanie słupa na fundamencie, 

– montaż osprzętu na słupie, tj. wysięgników, tabliczek, przewodów itp., 

– wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 

– podłączenie zasilania, 

– zasypanie fundamentów z zagęszczaniem i roboty wykończeniowe, 

– rozplantowanie nadmiaru gruntu, 

– koszty nadzoru i wyłączenia linii, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów, 

– wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

– konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu, 

– badania i pomiary w okresie gwarancji, 

 

  



Remont wraz z wymianą nawierzchni oraz oświetlenia alei PAN na terenie Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. 
 

D-07.07.01 – Oświetlenie drogowe  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Inwestor: PAN Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie, 02-973 Warszawa, ul. Prawdziwka 2 

Strona | 18  

 

9.4. Cena 1 kompletu montażu oprawy oświetlenia obejmuje: 

  

– zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planów, regulaminów i harmonogramów, 

– wyznaczenie robót w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robót, 

– zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– zamocowanie oprawy, 

– wprowadzenie przewodów i ich podłączenie, 

– zamontowanie źródła światła i pozostałego wyposażenia, 

– uruchomienie oprawy, 

– pomiar natężenia oświetlenia,  

– wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów, 

– konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu, 

– badania i pomiary w okresie gwarancji, 

 

9.5. Cena 1 kompletu montażu szafy oświetlenia obejmuje: 

  

– zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planów, regulaminów i harmonogramów, 

– wyznaczenie robót w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robót, 

– wykonanie wykopów, 

– zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie fundamentu pod szafę, 

– wykonanie ochrony antykorozyjnej, 

– ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie, 

– montaż osprzętu i wszystkich elementów szafy, 

– wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 

– podłączenie zasilania, 

– uruchomienie szafy, 

– zasypanie fundamentów z zagęszczaniem i roboty wykończeniowe, 

– rozplantowanie nadmiaru gruntu, 

– koszty nadzoru i wyłączenia linii, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów, 

– wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

– konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu, 

– badania i pomiary w okresie gwarancji, 

 

9.6. Cena 1 kompletu montażu uziomu obejmuje: 

 

– zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planów, regulaminów i harmonogramów, 

– wyznaczenie robót w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robót, 

– wykonanie wykopów, 

– zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie podłoża, 

– przygotowanie i montaż wszystkich elementów uziomu, 

– zasypanie wykopów z zagęszczaniem, 

– rozplantowanie nadmiaru gruntu, 

– koszty nadzoru i wyłączenia linii, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów, 

– wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

– badania i pomiary w okresie gwarancji, 

 

Wynagrodzenie na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora obmiaru robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

– PN-CEN/TR-13201-1 Oświetlenie dróg część 1: Wybór klas oświetlenia. 

– PN-EN-13201-2 Oświetlenie dróg część 2: Wymagania oświetleniowe. 

– PN-EN-13201-3 Oświetlenie dróg część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych. 

– PN-EN-13201-4 Oświetlenie dróg część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia. 

– PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa. 

– PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce poliwinitowej na napięcie 

znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
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– PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe na napięcie nie 

przekraczające 0.6/1kV. 

– PN-74/E-90184 Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej. 

– PN-EN 40 Słupy oświetleniowe. 

– PN-EN 12767 Konstrukcje wsporcze dla drogowych urządzeń biernego bezpieczeństwa – Wymagania i 

metody badań 

– PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

– PN-EN-60598-1 Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania. 

– PN-EN-60598-2-3 Oprawy oświetleniowe – Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe drogowe i 

uliczne. 

– PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
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1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot STWiORB  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni chodników z betonowej 

kostki brukowej, które zostaną wykonane w ramach remontu wraz z wymianą nawierzchni oraz oświetlenia 

alei głównej w obszarze gospodarczym Ogrodu Botanicznego w Powsinie. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

 

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:  

- warstwy ścieralnej z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm 

Nawierzchnia z jednostronnym spadkiem poprzecznym 1,5% o szerokości 6,00m z prostokątnymi zatoczkami na 

ławki o wymiarach 3,20 x 1,60m. Całość obramowana obrzeżami betonowymi.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 

jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  

1.4.2. Nawierzchnia z kostki brukowej - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 

brukowych.  

1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami. 

 

2. MATERIAŁY  

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 

Inwestora. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału dołączony powinien być dokument 

potwierdzający jego jakość. 

Należy stosować brukową kostkę betonową grubości 6cm bezfazową, barwioną w odcieniach brązu (do 

zaakceptowania przez Zamawiającego) 

 
Poglądowe zdjęcie kostki (kolor barwy jesieni) 

 

 
 

 
2.2. Elementy betonowe wg PN-EN 1338  

 

Wymagania dla kostki brukowej betonowej:  

- nasiąkliwość wartość średnia nie większa niż 5,0 % (załącznik E: Badanie nasiąkliwości), w przypadku 

niespełnienia wymagań decydującym kryterium jest odporność na zamrażanie / rozmrażanie,  

- odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odladzających - klasa 3,  
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(załącznik D: Metoda określania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej),  

- odporność na ścieranie - klasa 4,  

- wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu T, zgodnie z punktem 5.3.3.2. normy PN-EN 1338.  

(załącznik F Pomiar wytrzymałości).  

Wygląd, tekstura i zabarwienie kostek betonowych powinny być zgodne z PN-EN 1338 pkt. 5.4.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1338 

punkt 5.2.4. (tablica 1-3). 

 

2.3. Materiały na podsypkę  

 

Dla podsypki należy stosować mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:4 z cementu powszechnego użytku 

klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spełniającego wymagania PN-EN 13242 pod względem 

uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008. Jako kruszywo można stosować również piasek 

wg PN-B-02480 (piasek drobny, piasek średni, piasek gruby).  

 

2.4. Materiały do wypełniania szczelin  

 

Do wypełnienia szczelin należy stosować kruszywo drobne (piasek) spełniające wymagania PN-EN 13242 pod 

względem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85).  

Jako kruszywo można stosować również piasek wg PN-B-02480 (piasek drobny, piasek średni, piasek gruby).  

 
3. SPRZĘT  

 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót  

 

Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów płytowych z osłona  

z tworzywa sztucznego, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.  

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

 

4. TRANSPORT  

 

4.1. Transport materiałów 

 

Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu; w trakcie transportu powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach 

drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego.  

Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub palecie 

transportowej.  

Rozładunek oraz transport materiałów na placu budowy leży po stronie Wykonawcy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.2. Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe  

 

Wykonawca dostosuje wysokościowo powierzchnie z kostki do projektowanej niwelety drogi oraz 

projektowanych spadków porzecznych.  

Budowane nawierzchnie na włączeniach w istniejące drogi zostaną dostosowane wysokościowo do istniejących 

krawężników i nawierzchni jezdni.  

 

5.3. Podbudowa nawierzchni 

 

Wymagania dla materiałów oraz mieszanki kruszyw niezwiązanych dla wykonania podbudowy pod nawierzchnię 

z brukowej kostki betonowej podano w STWiORB D-04.04.02. 

 

5.5. Układanie nawierzchni  

 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Kostkę i układa się 

na wyprofilowanej warstwie podsypki cementowo – piaskowej, około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, 

ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.  

Powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienki, włazy itp.) 

powinna wystawać 3 - 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 

ściekowych (ścieków).  
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Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 

wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 

fazowane.  

Elementy betonowe przy obrzeżach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia znajdowała się 1 

cm powyżej górnej powierzchni krawężnika lub obrzeża.  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 

sztucznego.  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.  

Po ubiciu należy szczeliny uzupełnić piaskiem wg pkt 2.4. niniejszej STWiORB.  

 

Całkowite ubicie nawierzchni musi być zakończone przez rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Kontrola wykonania warstwy nawierzchni  
 

Należy sprawdzić:  

- grubość warstwy podsypki – w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki grubości ± 1 cm,  

- ukształtowanie w planie – co 20 mb,  

- szerokość – co 20mb, dopuszczalne odchyłki ± 2 cm,  

- równość w profilu podłużnym – co 20mb mierzona łatą 3 metrową, nierówności nie mogą przekroczyć 5 mm,  

- szerokość i wypełnienie spoin – w 5 punktach dziennej działki roboczej – spoiny muszą być wypełnione na pełną 

głębokość.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Jednostka obmiarowa  

 

Jednostką obmiarową jest m2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.   

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

Etap 1 - termin wykonania prac - 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż do dnia 

31 maja 2022 (Na podstawie zapisów określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 5 

do SWZ). 

Odbiór robót na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora obmiaru robót, po spełnieniu wymagań ujętych  

w pkt. 6. niniejszej specyfikacji.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Cena jednego metra kwadratowego [m2
 ] nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 

- zakup i dostawę, rozładunek i transport po placu budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  

- rozłożenie, zagęszczenie i pielęgnację warstwy,  

- wykonanie pomiarów i badań kontrolnych. 

 

Wynagrodzenie na podstawie zaakceptowanego obmiaru robót oraz protokołu odbiorowego robót.   

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

- PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.  

- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym.  

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.  

- PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku.  

- PN-B-02480 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

- BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
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1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot STWiORB  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych, które zostanie wykonane w remontu 

wraz z wymianą nawierzchni oraz oświetlenia alei głównej w obszarze gospodarczym Ogrodu Botanicznego  

w Powsinie. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

 

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem obrzeży 

betonowych 6x25cm na ławie z betonu C8/10 z oporem o grubości 10cm.   

 

1.4. Określenia podstawowe  

 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 

ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i definicjami. 

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 

Inwestora. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału dołączony powinien być dokument 

potwierdzający jego jakość. 

Należy stosować chodnikowe obrzeża betonowe 6x25cm, szare.  

 

2.2. Obrzeża betonowe wg PN-EN 1340  

 

Obrzeża betonowe powinny spełniać poniższe wymagania:  

- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających wg PN-EN 1340 – klasa 3, oznaczenie D - 

ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym żaden pojedynczy 

wynik > 1,5 kg/m2,  

- wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 1340 – klasa 2, oznaczenie T – wytrzymałość charakterystyczna  

na zginanie: 5,0 MPa, minimalna wytrzymałość na zginanie: 4,0 MPa,  

- nasiąkliwość wg PN-EN 1340 – do 5% (w przypadku niespełnienia wymagania dla nasiąkliwości, parametrem 

decydującym o trwałości betonu będzie odporność na działanie środków odladzających).  

 

Wymiary nominalne powinny być zadeklarowane przez Producenta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów 

nominalnych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340.  

 

Powierzchnia obrzeży nie powinna mieć rys i odprysków. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży należy 

przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach 

i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340. 

 

2.3. Materiały do posadowienia obrzeży 

 

Ława wraz z oporem wykonana z betonu półsuchego klasy C8/10 spełniającego wymagania wg PN-EN 206.  
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3. SPRZĘT 

 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót  

 

Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów płytowych, ubijaków 

ręcznych lub mechanicznych.  

Do przycinania elementów betonowych można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki  

z tarczą). 

 

4. TRANSPORT 

 
4.2. Transport materiałów  

 

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Obrzeża betonowe układać 

należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 

wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.  

 

Do transportu mieszanki betonowej należy używać samochodów wywrotek. Jej transport powinien być 

zorganizowany w sposób uniemożliwiający rozsegregowanie składników mieszanki na czas transportu, powinien 

umożliwić dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczęciem wiązania. 

 

Rozładunek oraz transport materiałów na placu budowy leży po stronie Wykonawcy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wykonanie koryta  

 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, wykonane 

będą ręcznie lub mechnicznie. Geometria wykopu oraz głębokość dostosowana do wymiarów ław i obrzeży. 

Wskaźnik zagęszczenia wg BN-77/8931-12 dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić Is ≥ 0,97. 

 
5.2. Ława betonowa  

 

Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. Wymiary ławy betonowej dostosowane do obrzeża.  

Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu.  

Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację należy 

rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie, co najmniej 3 do 7 

dni w czasie suchej pogody. 

 

5.4. Ustawienie obrzeży  

 

Obrzeża ustawiać na wykonanej ławie ze spoinami szerokości ok. 5mm.  

Spoiny między obrzeżami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Kontrola ustawienia obrzeży betonowych 
 

Należy sprawdzić co 20 mb:  

- zgodność niwelety górnej płaszczyzny obrzeży z dokumentacją projektową, dopuszczalne odchyłki niwelety ± 1 

cm na każde 50 mb,  

- usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać ± 1 cm na każde 50 mb,  

- równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 0,5 cm na 

każde 50 mb.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Jednostka obmiarowa  

 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionych obrzeży betonowych.    
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8. ODBIÓR ROBÓT  

 

Etap 1 - termin wykonania prac - 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, lecz nie później niż do dnia 

31 maja 2022 (Na podstawie zapisów określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 5 

do SWZ). 

Odbiór robót na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora obmiaru robót, po spełnieniu wymagań ujętych  

w pkt. 2.2. oraz 6. niniejszej specyfikacji.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Cena jednego metra [m ] ustawienia obrzeża betonowego obejmuje: 

 

- zakup i dostawę, rozładunek i transport po placu budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  

- wykonanie i pielęgnację ławy betonowej, 

- ustawienie obrzeży betonowych,    

- wykonanie pomiarów i badań kontrolnych. 

 

Wynagrodzenie na podstawie zaakceptowanego obmiaru robót oraz protokołu odbiorowego robót.   

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

- PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.  

- PN-EN 206 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

- PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.  

- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym.  

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

- BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów w 

Warszawie.  

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 1982 r. 


